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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Barra 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Aproveitamento integral dos alimentos: uma ação sustentável 

Descritivo: A utilização integral dos alimentos se torna cada vez mais importante diante das dificuldades econômicas pelas quais passa o país e 
o mundo. Devemos aproveitar tudo que o alimento pode nos oferecer como fonte de nutrientes, incluindo partes que não são 
comumente utilizadas, como folhas, cascas, talos e sementes. Muitos nutrientes são dispensados quando há o desperdício destas 
partes, além do impacto ambiental. Esse projeto favorece a aprendizagem e estimula o desenvolvimento do conhecimento dos 
estudantes sobre o tema, por meio da pesquisa, práticas e experimentações, propagando a importância do aproveitamento integral 
dos alimentos. O alcance do projeto será de âmbito nacional, pois trabalharemos através da disseminação de informações por rede 
social. 
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Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Janaina de Arruda Santos. 

Público-alvo: Nutrição, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Gastronomia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 14 às 15h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Centenário da Semana de Arte Moderna (1922-2022) e suas ligações com a arquitetura e design brasileiros: recriando elementos 
modernistas em modelos e maquetes 

Descritivo: O projeto pretende recriar elementos modernistas brasileiros pós-1922 para exposições itinerantes em nosso campus e junto a 
escolas de ensino médio do Rio de Janeiro como comemoração do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 que ocorre neste 
ano. As recriações serão feitas em modelos e maquetes, em formato físico e/ou digital, em escala, por alunos dos cursos da área de 
Arquitetura e Urbanismo & Design considerando objetos relevantes como casas, móveis e cartazes, por exemplo. Neste sentido há 
um estímulo ao potencial crítico e reflexivo dos alunos em relação à história da arte e atuando como protagonistas da exposição para 
a comunidade externa. O território impactado pelas ações do projeto será a cidade do Rio de Janeiro, onde alunos do IBMR e de 
escolas de ensino médio da cidade poderão interagir com a exposição dos objetos modernistas recriados como modelos e maquetes 
no âmbito deste projeto. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Leonardo Rodrigues Pereira. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e 
Educação, História. 
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Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Quinta-feira das 13h30min às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Cuidados motores na saúde laboral 

Descritivo: Este projeto de extensão terá como objetivo atuar junto à comunidade de funcionários e prestadores de serviço do IBMR, atuantes 
no campus Barra da Tijuca, de forma a impactar positivamente na sua qualidade de vida, tendo em vista a realização de ações de 
caráter ergonômico e preventivo quanto à ocorrência de patologias correlatas à atividade profissional. A atuação do participante 
consistirá em conhecer as peculiaridades de funções profissionais presentes no campus, sabendo distinguir as necessidades dos que 
atuam em situação de escritório, ronda permanente, laboratórios e prática de ensino, sendo possível a indicação de ações de caráter 
geral na promoção da saúde e bem-estar de cada pessoa. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Fernando Campbell Bordiak. 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Cuidando de quem vai cuidar 

Descritivo: A proposta do projeto é criar um espaço seguro, através da utilização de práticas integrativas e complementares, além de rodas de 
conversa para falar e ser ouvido, para refinar relacionamentos, para busca de soluções positivas e prospectivas para o coletivo 
acadêmico, favorecendo o compartilhar de vivências relacionadas dos acadêmicos de enfermagem e a expressão de sentimentos 
destas vivências universitárias. A comunidade alvo serão universitários de cursos de graduação em Enfermagem, que foram 
impactados pelo período da pandemia, de forma a estimulá-los a cuidar da saúde mental, aprendendo a ouvir, a falar, buscar soluções 
positivas para o coletivo, compreendendo que aplicar na prática o respeito, a solução de problemas, a igualdade, o autocontrole e a 
responsabilidade com o outro favorece o estreitamento de laços e melhora da capacidade de lidar com os desafios atuais. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Viviane De Melo Souza. 

Público-alvo: Enfermagem, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça e Sexta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Estilo de vida saudável 

Descritivo: O projeto tem como objetivos discutir sobre a os fatores responsáveis pela promoção do estilo de vida saudável; avaliar os índices 
relacionados ao comportamento saudável nacional e compará-los ao regional; investigar como as intervenções multiprofissionais 
irão acarretar mudanças significativas no comportamento saudável, bem como na longevidade e qualidade de vida da comunidade; 
analisar o progresso acadêmico dos professores e alunos envolvidos com a atividade do projeto juntamente com a comunidade. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Silvio Rodrigues Marques Neto. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça a Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Horta orgânica: estudos em prol da sustentabilidade na gastronomia 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar que o aluno seja capaz de desenvolver reflexões, estudos e posicionamentos, frente aos 
problemas associados ao atual cenário social, gastronômico e de sustentabilidade, tendo uma postura condizente com os princípios 
de um bom desenvolvimento ambiental e social relacionados à alimentação. Os territórios prioritários eleitos para as atividades 
extensionistas serão o entorno do campus (comunidades; escolas); outras regiões do município do Rio de Janeiro conforme 
alinhamento da ação com a política extensionista da instituição (Organizações Não Governamentais, Instituições de Longa 
Permanência de Idosos, Hospitais). 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Giovanni Gropello Sandoval. 

Público-alvo: Gestão Ambiental, Nutrição, Produção Cultural, Engenharia Ambiental, Gastronomia. 
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Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 8 às 11h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: No poder, elas! 

Descritivo: O projeto tem como propósito oportunizar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres que buscam 
ser protagonistas, conhecer seus talentos para se reinventar e ter sucesso. A proposta é que sejam oferecidas sessões de mentoria 
que vão permitir trabalhar as competências comportamentais para crescimento e desenvolvimento de profissional. É necessária 
disponibilidade de 10h mensais de dedicação para o projeto, que serão distribuídas conforme a estrutura definida e número de 
mulheres inscritas. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Roberta Borrelli de Araujo Marinho de Carvalho. 

Público-alvo: Psicologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Digital. 
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Projeto: Nutri Club 

Descritivo: A promoção da saúde é uma estratégia promissora para saúde pública e a ciência da Nutrição vem ao longo dos anos evoluindo, o 
que impulsiona a necessidade de estar se atualizando sobre as novas descobertas científicas.  
O Nutri Club é um projeto de extensão voltado para discussão de artigos científicos com temas relevantes e atuais na área de Bem-
Estar e Saúde, em especial na área de Nutrição. Os encontros serão realizados semanalmente, no formato remoto com a participação 
dos discentes dos cursos das áreas da saúde, dos campi Barra da Tijuca e Catete, onde serão selecionados artigos científicos, recentes 
e relevantes, para serem apresentados e discutido pelos participantes. Além disso, terá a participação da comunidade interna e 
externa nas discussões e a postagens de conteúdo científico de forma acessível nas mídias sociais. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Raquel Senna Telhado. 

Público-alvo: Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 16h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Papel da equipe multiprofissional no controle da ansiedade e depressão 

Descritivo: A depressão é uma doença comum e incapacitante, que afeta mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, associada à 
prejuízos na capacidade cognitiva dos pacientes e responsável pela redução dos parâmetros relacionados a saúde e qualidade de 
vida. Por outro lado, os exercícios físicos regulares podem ser adotados como aliado ao tratamento da depressão e seus efeitos 
podem se estender além das melhorias relacionadas à saúde mental. Em função disso, esse projeto visa promover atuação 
multiprofissional através da avaliação do impacto dos exercícios físicos coletivos (em grupos) em pessoas com sintomas relacionados 
a ansiedade e depressão. Visando a contribuição extensionista na promoção de eventos técnico-científicos, com caráter cultural, 
educativo e científico, o presente projeto tem como plano de ação desenvolver em seu período se execução conferências, ciclo de 
palestras, semanas acadêmicas, mesas-redondas, seminários e workshops para a comunidade interna e externa. 
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Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Silvio Rodrigues Marques Neto. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça a Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

 

Projeto: PROMMAIS: projeto mulheres mais 

Descritivo: O projeto possui como foco promover atividades que envolvam cursos e oficinas com o apoio de alunos dos cursos de graduação das 
Escolas de Negócios, Educação, Saúde, Tecnologia e Computação com a ideia de atender as necessidades do público feminino da 
sociedade. O trabalho consiste na atuação de docentes e discentes do Centro Universitário IBMR, além de possíveis convidados 
voluntários na orientação de adolescentes e adultos do sexo feminino para conhecerem seus direitos e deveres de maneira a agregar 
para uma vida com dignidade e empoderamento em relação às buscas por oportunidades profissionais no mercado. O público do 
projeto PROMMAIS são mulheres adolescentes e adultas em situação de vulnerabilidade ou não, moradoras do subúrbio da cidade 
do Rio de Janeiro. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Wellington Ávila. 

Público-alvo: Enfermagem, Estética e Cosmética, Nutrição, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e 
Organizações Sociais, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, 
Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão da Inovação e 
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Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Secretariado, Todos os cursos da área de TI e Computação. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 14 às 18h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Saúde em foco 

Descritivo: O projeto "Saúde em foco" objetiva avaliar, prescrever e orientar a população universitária em relação a promoção da saúde, 
incentivando a prática de exercícios físicos regulares e hábitos de vida saudáveis. A proposta caracteriza-se pela integração de 
diferentes áreas da saúde, possibilitando assim um atendimento integral a população e discussões amplas entre as áreas envolvidas, 
integrando assim os três aspectos fundamentais: cognitivo, psicomotor e afetivo social. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Estêvão Rios Monteiro. 

Público-alvo: Educação Física - Bacharelado, Fisioterapia, Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Segunda-feira das 18 às 20h e Quarta-feira das 10 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: SolidáriAção: Barra 

Descritivo: O projeto apresentará os conteúdos relacionados à modelagem de empreendimentos sociais baseados na Teoria da Mudança; fará 
a comparação de negócios de impacto social e Setor 2.5 com projetos de Responsabilidade Social, que contribuam com soluções 
para problemas mapeados pela Agenda 2030 (ONU); discutirá o desenvolvimento das competências necessárias ao processo de 
criação de empreendimentos sociais e para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras em prol da comunidade; e debruça-se 
sobre formas de avaliação e financiamento de empreendimentos de impacto social.  

Número de vagas:  150 

Professor 
Responsável: 

Gustavo Ferreira Torres. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 12h ou das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 

 

Projeto: Tudo AV! 

Descritivo: Levar jovens à inclusão digital pode promover autonomia e maior capacidade de inserção no mercado de trabalho. Porém, a realidade 
que muitas pessoas vivem não permite que haja acesso fácil a estas ferramentas. O projeto "Tudo AV!” buscará preencher essa 
lacuna social, já que levará capacitação técnica e aperfeiçoamento tecnológico para estes jovens e, ao mesmo tempo, promoverá o 
engajamento social dos estudantes do curso de Produção audiovisual e da comunidade externa. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Emanoel de Oliveira Taboas. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Comunicação e Artes. 

Carga horária: 100 horas. 
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Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Um novo olhar da educação na Pedagogia Hospitalar 

Descritivo: O Projeto de Extensão tem o intuito de promover atividades junto aos graduandos das escolas de Educação e Saúde. Nessa 
perspectiva, o atendimento será direcionado especificamente a crianças, jovens, adultos e idosos hospitalizados, proporcionando 
um espaço de diálogo entre universidade e sociedade de acordo com os anseios da população. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Cristiane Ribeiro Pereira Bastos. 

Público-alvo: Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Serviço Social, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Botafogo 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: No poder, elas! 

Descritivo: O projeto tem como propósito oportunizar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres que buscam 
ser protagonistas, conhecer seus talentos para se reinventar e ter sucesso. A proposta é que sejam oferecidas sessões de mentoria 
que vão permitir trabalhar as competências comportamentais para crescimento e desenvolvimento de profissional. É necessária 
disponibilidade de 10h mensais de dedicação para o projeto, que serão distribuídas conforme a estrutura definida e número de 
mulheres inscritas. 

Número de vagas:  20 
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Professor 
Responsável: 

Roberta Borrelli de Araujo Marinho de Carvalho. 

Público-alvo: Psicologia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: SolidáriAção: Barra 

Descritivo: O projeto apresentará os conteúdos relacionados à modelagem de empreendimentos sociais baseados na Teoria da Mudança; fará 
a comparação de negócios de impacto social e Setor 2.5 com projetos de Responsabilidade Social, que contribuam com soluções 
para problemas mapeados pela Agenda 2030 (ONU); discutirá o desenvolvimento das competências necessárias ao processo de 
criação de empreendimentos sociais e para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras em prol da comunidade; e debruça-se 
sobre formas de avaliação e financiamento de empreendimentos de impacto social.  

Número de vagas:  150 

Professor 
Responsável: 

Luciana Mello dos Santos. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Gestão e Negócios. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 12h ou das 19 às 22h. 

Modalidade: Híbrido. 
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Projeto: Um novo olhar da educação na Pedagogia Hospitalar 

Descritivo: O Projeto de Extensão tem o intuito de promover atividades junto aos graduandos das escolas de Educação e Saúde. Nessa 
perspectiva, o atendimento será direcionado especificamente a crianças, jovens, adultos e idosos hospitalizados, proporcionando 
um espaço de diálogo entre universidade e sociedade de acordo com os anseios da população. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Cristiane Ribeiro Pereira Bastos. 

Público-alvo: Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Serviço Social, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

Catete 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto: Acesso à justiça e sistema multiportas: do ordinário ao extraordinário 

Descritivo: O projeto comporta pesquisa e extensão universitárias (algumas em convênio com o Poder Judiciário) para a prevenção e 
desjudicialização de conflitos (ODS 16 da Agenda 2030 da ONU e meta 09 do CNJ). Propõe-se a democratização do acesso à justiça 
inclusiva dos mais diferentes métodos de solução de conflitos, com estudo e detalhamento tanto daqueles mais consagrados, como 
também daqueles extraordinários, ainda pouco estudados em nosso país, como mini trial, comitê de resolução de disputas, círculo 
de diálogo de paz etc. Os discentes participantes deverão realizar atividades no Núcleo de Solução de Conflitos (NUSC) e entregar 
um produto (nos mais variados formatos), havendo incentivo para elaboração de artigos científicos. 

Número de vagas:  100 

Professor 
Responsável: 

Daniel Secches Silva Leite. 

Público-alvo: Administração, Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comércio Exterior - Bacharelado, Comércio Internacional, Gestão 
da Inovação e Empreendedorismo Digital, Negócios Digitais, Mediação, Serviços Judiciais, Serviços Jurídicos, Notariais e de 
Registro, Jogos Digitais. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta das 11h15min às 12h15min. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Aplicabilidade da terapia do riso associado às práticas integrativas complementares em idosos 

Descritivo: Contempla a aplicabilidade da terapia do riso em idosos utilizando estratégias como arte terapia e das práticas integrativas de saúde 
como forma de cuidar e preservar a integridade bio-fisio-psicológica. Através da Gelotologia (ciência que estuda o humor) focado na 
terceira idade desenvolveremos uma nova forma de cuidar não sendo invasiva e sendo mensurável. Através da parceria da Rede SER 
(Localizado do bairro Glória) o projeto será aplicado na instituição com 30 participantes idosos, de ambos os sexos, lúcidos e 
orientados, que desejam participar dos eventos oferecidos. 

Número de vagas:  20 
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Professor 
Responsável: 

Allan Carlos Mazzoni Lemos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Arte e Educação, Serviço Social, Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Cinema e Audiovisual, Dança, Fotografia. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda, Quarta e Sexta-feira das 14 às 16h, e alguns Sábados (conforme combinado com o docente). 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Aplicações gelotológicas em idosos: arte terapia, humor e práticas integrativas da saúde 

Descritivo: Trata-se de um projeto onde o estudo do humor (gelotologia) será aplicado em idosos associado a arte terapia (como dança, pintura, 
música entre outros) e com as práticas integrativas de saúde (reiki, reflexologia podal, aromaterapia entre outros) como estratégia 
para adentrar no humor (terapia do riso) objetivando melhor qualidade de vida, diminuição de dor (se houver) e enfrentamento do 
estresse, ansiedade e depressão. Contamos com a parceria de uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) - SER, para 
aplicação do projeto localizado na R. Santo Amaro, 11 - Glória. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Allan Carlos Mazzoni Lemos. 

Público-alvo: Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Arte e Educação, Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde, Cinema e 
Audiovisual, Dança. 

Carga horária: 120 horas. 

Dias e horários: Segunda a Sexta-feira das 14 às 17h, e alguns Sábados (conforme combinado com o docente). 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Aproveitamento integral dos alimentos: uma ação sustentável 

Descritivo: A utilização integral dos alimentos se torna cada vez mais importante diante das dificuldades econômicas pelas quais passa o país e 
o mundo. Devemos aproveitar tudo que o alimento pode nos oferecer como fonte de nutrientes, incluindo partes que não são 
comumente utilizadas, como folhas, cascas, talos e sementes. Muitos nutrientes são dispensados quando há o desperdício destas 
partes, além do impacto ambiental. Esse projeto favorece a aprendizagem e estimula o desenvolvimento do conhecimento dos 
estudantes sobre o tema, por meio da pesquisa, práticas e experimentações, propagando a importância do aproveitamento integral 
dos alimentos. O alcance do projeto será de âmbito nacional, pois trabalharemos através da disseminação de informações por rede 
social. 

Número de vagas:  30 

Professor 
Responsável: 

Janaina de Arruda Santos. 

Público-alvo: Nutrição, Comunicação e Marketing, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 
Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Gastronomia. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Terça-feira das 14 às 15h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Cuidando de quem vai cuidar 

Descritivo: A proposta do projeto é criar um espaço seguro, através da utilização de práticas integrativas e complementares, além de rodas de 
conversa para falar e ser ouvido, para refinar relacionamentos, para busca de soluções positivas e prospectivas para o coletivo 
acadêmico, favorecendo o compartilhar de vivências relacionadas dos acadêmicos de enfermagem e a expressão de sentimentos 
destas vivências universitárias. A comunidade alvo serão universitários de cursos de graduação em Enfermagem, que foram 
impactados pelo período da pandemia, de forma a estimulá-los a cuidar da saúde mental, aprendendo a ouvir, a falar, buscar soluções 
positivas para o coletivo, compreendendo que aplicar na prática o respeito, a solução de problemas, a igualdade, o autocontrole e a 
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responsabilidade com o outro favorece o estreitamento de laços e melhora da capacidade de lidar com os desafios atuais. 

Número de vagas:  25 

Professor 
Responsável: 

Viviane De Melo Souza. 

Público-alvo: Enfermagem, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça e Sexta-feira das 19 às 20h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Encurtando distâncias 

Descritivo: O projeto visa identificar trabalhadores em situação de informalidade, como subempregos, realizar uma anamnese sobre seu estado 
de saúde, prestar assistência quanto avaliação dos sinais vitais e orientar acerca dos fatores de risco para saúde, e/ou 
encaminhar/orientar e/ou direcionar para unidades especializadas de saúde. Ao discente caberá, experimentar a vivência e analisar 
a desigualdade social presente em nossa comunidade, assim como, praticar suas habilidades de agentes de saúde na avaliação e 
orientação aos menos favorecidos. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Bruno Perez Felix. 

Público-alvo: Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça e Sexta-feira das 15 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Estilo de vida saudável 

Descritivo: O projeto tem como objetivos discutir sobre a os fatores responsáveis pela promoção do estilo de vida saudável; avaliar os índices 
relacionados ao comportamento saudável nacional e compará-los ao regional; investigar como as intervenções multiprofissionais 
irão acarretar mudanças significativas no comportamento saudável, bem como na longevidade e qualidade de vida da comunidade; 
analisar o progresso acadêmico dos professores e alunos envolvidos com a atividade do projeto juntamente com a comunidade. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Silvio Rodrigues Marques Neto. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça a Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 

 

Projeto: Nutri Club 

Descritivo: A promoção da saúde é uma estratégia promissora para saúde pública e a ciência da Nutrição vem ao longo dos anos evoluindo, o 
que impulsiona a necessidade de estar se atualizando sobre as novas descobertas científicas.  
O Nutri Club é um projeto de extensão voltado para discussão de artigos científicos com temas relevantes e atuais na área de Bem-
Estar e Saúde, em especial na área de Nutrição. Os encontros serão realizados semanalmente, no formato remoto com a participação 
dos discentes dos cursos das áreas da saúde, dos campi Barra da Tijuca e Catete, onde serão selecionados artigos científicos, recentes 
e relevantes, para serem apresentados e discutido pelos participantes. Além disso, terá a participação da comunidade interna e 
externa nas discussões e a postagens de conteúdo científico de forma acessível nas mídias sociais. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Raquel Senna Telhado. 
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Público-alvo: Nutrição. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 14 às 16h. 

Modalidade: Digital. 

 

Projeto: Papel da equipe multiprofissional no controle da ansiedade e depressão 

Descritivo: A depressão é uma doença comum e incapacitante, que afeta mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, associada à 
prejuízos na capacidade cognitiva dos pacientes e responsável pela redução dos parâmetros relacionados a saúde e qualidade de 
vida. Por outro lado, os exercícios físicos regulares podem ser adotados como aliado ao tratamento da depressão e seus efeitos 
podem se estender além das melhorias relacionadas à saúde mental. Em função disso, esse projeto visa promover atuação 
multiprofissional através da avaliação do impacto dos exercícios físicos coletivos (em grupos) em pessoas com sintomas relacionados 
a ansiedade e depressão. Visando a contribuição extensionista na promoção de eventos técnico-científicos, com caráter cultural, 
educativo e científico, o presente projeto tem como plano de ação desenvolver em seu período se execução conferências, ciclo de 
palestras, semanas acadêmicas, mesas-redondas, seminários e workshops para a comunidade interna e externa. 

Número de vagas:  40 

Professor 
Responsável: 

Silvio Rodrigues Marques Neto. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

Carga horária: 100 horas. 

Dias e horários: Terça a Sexta-feira das 14 às 17h. 

Modalidade: Presencial. 
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Projeto: Um novo olhar da educação na Pedagogia Hospitalar 

Descritivo: O Projeto de Extensão tem o intuito de promover atividades junto aos graduandos das escolas de Educação e Saúde. Nessa 
perspectiva, o atendimento será direcionado especificamente a crianças, jovens, adultos e idosos hospitalizados, proporcionando 
um espaço de diálogo entre universidade e sociedade de acordo com os anseios da população. 

Número de vagas:  20 

Professor 
Responsável: 

Cristiane Ribeiro Pereira Bastos. 

Público-alvo: Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Psicologia, Serviço Social, Teatro. 

Carga horária: 80 horas. 

Dias e horários: Quarta-feira das 9 às 12h. 

Modalidade: Presencial. 
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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2022/2 

NACIONAIS 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e modalidades. 

Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 
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Projeto:  Transtorno do Espectro Autista: um modelo de inclusão social 

Descritivo: Trata-se de um projeto de extensão em que será abordado o conceito do Transtorno do Espectro Autista (TEA), formas de intervenção 
associados a neuroplasticidade e a inclusão social como estratégia do cuidar, com uma abordagem multi e interdisciplinar. 
Utilizaremos rodas de conversa, apresentações em redes sociais ao vivo, entrevistas e participação de convidados com TEA, 
profissionais de saúde e familiares que atuam com esse público em Rede Nacional. 

Número de vagas:  20. 

Professor 
Responsável: 

 Allan Carlos Mazzoni Lemos. 

Público-alvo: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas e Saúde, Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental, Psicologia, Serviço Social, Cinema e Audiovisual, Rádio, TV e Internet. 

Carga horária:  100 horas. 

Dias e horários:  Segunda, Quarta e Sexta-feira das 14 às 15h. 

Modalidade:  Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 


