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Atividades Extensionistas nos Cursos de Graduação presenciais, 

semipresenciais e a distância, na Universidade de Mogi das Cruzes, são 

regulamentadas pela Instrução Normativa UMC/GR 006/2021, norteada pela 

Resolução CNE/CES n.º 7, do Ministério da Educação, de 18 de dezembro de 

2018. 

As atividades de extensão, consideradas em seus diversos enfoques 

(inclusive de ação comunitária), são o principal instrumento de articulação da 

Universidade com sua comunidade interna e com a sociedade de seu entorno. 

Dada a natureza multidisciplinar das atividades de extensão e ação social, 

tais ações são desenvolvidas a partir de diferentes setores da Universidade.  

Os programas, atividades e eventos de extensão são sempre propostos 

na forma de projetos elaborados por seus proponentes, nos quais devem 

constar: período de realização, participantes, disciplinas e docentes 

envolvidos (quando for o caso), objetivos/metas gerais e específicos da 

proposta, alinhamento às políticas de extensão e ação social da UMC, 

comunidade participante, além dos recursos necessários, bem como sua forma 

de captação e utilização.  

Sistematização de controle das Atividades Extensionistas 

 

O cadastro das atividades, são realizados por meio do sistema interno 

“Intranet”, uma vez cadastrado a atividade e habilitado para uma 

área/curso. O aluno consegue se inscrever gratuitamente e visualizar a(s) 

atividade(s) informações – descrição, local, período de inscrição, data do 

evento, carga horária e professor responsável.  

Local de acesso: no Portal do Aluno / Atividades Extensionistas / Tabela 

de Atividades. 

Após encerramento da inscrição, é encaminhado ao professor 

responsável uma lista contendo nome/curso/semestre dos alunos que se 

inscreveram para participar do evento, e posteriormente ao evento o professor 
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responsável encaminha uma lista de presença e fotos para registro e validação 

das horas no sistema. 

 

RESULTADOS 

 

No 1° semestre de 2022 a Universidade de Mogi das Cruzes totalizou:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram desenvolvidas 27 Ações/Projetos que juntos totalizaram 

812h30min de Extensão Universitária e contaram com a participação de 39 

Docentes, 854 Discentes e mais de 6.000 beneficiários/atendimentos.  

Foram oferecidos 19 Cursos de Capacitação, que juntos totalizam 108h 

de Extensão Universitária e contaram com a participação de 20 Docentes e 

1.245 Discentes/beneficiários. 
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I- AÇÕES / PROJETOS / EVENTOS 
 

1. Título: Campanha do agasalho e promoção à saúde para os 

idosos, Associação Beneficente Raios de Sol. 

Descrição: Fisioterapia - A Liga de Fisioterapia (AAAFAMS) promoveu uma 

ação em parceria com a Associação Beneficente Raios de Sol, localizada em 

Jundiapeba, Mogi das Cruzes - SP. 

A onde foram realizadas arrecadações de roupas de frio, entres os alunos da 

Universidade de Mogi das Cruzes, nos dias 03/05 a 03/06/2022. Após a coleta 

os alunos do curso de fisioterapia realizaram palestras para os idosos 

cadastrados na ONG com temas voltado a fisioterapia como Risco de Quedas, 

foi direcionado maneiras de cuidado sobre a Fisioterapia na melhor idade. Em 

seguida os idosos receberam as roupas de frio por meio de um cabide solidário. 

Imagens: 
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2. Título: Campanha de vacinação contra a influenza  

Descrição: No período de 16/05 a 20/05/22 em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, Vigilância Epidemiológica, o curso de enfermagem 

promoveu a vacinação do grupo prioritário da campanha, professores e 

colaboradores da UMC com a vacina contra a influenza, conforme orientação 

do Programa Estadual e Nacional de Imunização. 

Imagem: 

    

 

 

 

 

 

 

3. Título: Organização - Aquecendo Vidas 

Descrição: O curso de Enfermagem, promoveu do dia 15/05 a 24/06/2022, 

arrecadações de alimentos, cobertores, roupas, e fundos para compras, como 

kits de higiene bucal, máscaras e confecção de cartilhas sobre “prevenção do 
COVID 19, Hipotermia e Higiene Bucal” Foram preparadas 100 kits + 
marmitas. 

Imagem: 
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4. Título: Ação – Aquecendo Vidas 

Descrição: O curso de enfermagem promoveu no dia 24/06/2022, a ação 

aquecendo vidas, onde foram distribuídos 100 kits de higiene bucal, máscaras 

e cartilha sobre “prevenção do COVID 19, Hipotermia e Higiene Bucal” + 
marmitas (sopa), a população em situação de rua. 

Imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Título: 27° Feira Hospitalar 

Descrição: Os alunos do curso de enfermagem, participaram da 27° feira 

hospitalar que ocorreu entre os dias 17/05 e 20/05/2022. O evento promoveu 

experiências, debates e fóruns sobre as principais inovações e tendências do 

setor, trazendo conteúdo de qualidade, conhecimento, capacitação 

profissional e consequentemente realizando interpretação sobre a vida real, o 

dia a dia do paciente. 

Imagem: 
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6. Título: Workshop – Estética e Cosmética 

Descrição: A semana de estética (workshop) é uma iniciativa dos alunos e 

professores, para aperfeiçoar técnicas por meio da explicação de palestrantes 

e de atividades práticas, com objetivo de promover a integração, socialização 

e aprofundamento de temas específicos da área. 

Imagem: 

     

 

 

 

 

 

 

7. Título: Visita técnica por meio de explicação e atividades 

práticas 

Descrição: Os alunos de Estética e Cosmético, visitaram centro de 

treinamento da Empresa Payot, para conhecimento de novas tecnologias, 

equipamentos e procedimentos estéticos e receberam treinamento teórico e 

prático sobre a massagem lifting facial e automaquiagem. 

Imagem: 
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8. Título: Visita técnica Eurofarma 

Descrição: A visita técnica proporcionou aos discentes do curso de Farmácia 

a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma empresa farmacêutica 

como forma de rever os conceitos teórico-metodológicos e expressar o diálogo 

produzido em sala de aula. Visa além da aproximação da prática e do mercado 

profissional, promover a motivação durante o processo de ensino. 

Imagem: 

 

 

 

 

 

 

9. Título: Ação a saúde começa pela boca 

Descrição: A Saúde começa pela boca, é uma ação solidária promovida pelos 

alunos de Odontologia realizada no parque centenário da cidade de Mogi das 

Cruzes em parceria com o curso de Nutrição. 

Na ação os estudantes e professores ofereceram informações sobre câncer de 

boca e realizaram exames preventivos gratuitos para a comunidade. 

Imagem: 
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https://www.umc.br/noticias/alunos-de-odontologia-marcam-presenca-em-evento-comunitario/ 

 

10. Título: Desenvolvimento da nova identidade visual da semana 

do design gráfico 

Descrição: Design Gráfico - A proposta consiste no desenvolvimento da nova 

Identidade Visual da Semana do Design Gráfico UMC (DUMC) bem como um 

manual de identidade contendo as principais aplicações da marca. Além disso, 

os alunos que tiverem suas propostas aprovadas, terão seus projetos 

submetidos a uma votação pelos docentes da casa e o(s) vencedor(es) será(ão) 

desafiado(s) a desenvolver e aplicar a identidade em peças oficiais do evento 

presencial e online do DUMC 2022/2. 

O objetivo da criação de uma nova identidade visual para o DUMC, é a 

oportunidade dos estudantes de desenvolver e aplicar uma identidade de 

autoria deles em um cliente real. 

Imagem ilustrativa: 
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11. Título: Análise de alguns parâmetros físico-química da água da 

fonte 

Descrição: O projeto tem por objetivo analisar alguns parâmetros físico-

químicos, da água da fonte localizada na Rua: Deodato Wertheimer, nº 2872, 

na região central de Mogi das Cruzes. Observa-se que muitos moradores e 

comerciantes da região consomem a água proveniente desta fonte sem ter o 

conhecimento prévio de sua potabilidade. Desta forma, os alunos do 4º e 5º 

semestres do curso de Engenharia Química, através da unidade curricular de 

Química Ambiental, realizaram análises dos seguintes parâmetros: cor, pH, 

condutividade, dureza, alcalinidade, cloretos, Demanda Química de Oxigênio 

(DQO) e oxigênio dissolvido. Estas análises foram realizadas no Laboratório 

de Ensino de Química da Universidade de Mogi das Cruzes. A partir dos 

resultados obtidos pelas análises, os alunos redigiram um relatório técnico 

que foi encaminhado para a Secretária do Verde e Meio Ambiente de Mogi das 

Cruzes. 

Imagem ilustrativa: 
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12. Título: Projeto produção de textos na área de educação 

ambiental para o projeto Viva Mogi 

Descrição: Em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente da 

Prefeitura de Mogi das Cruzes, foram desenvolvidos protótipos para 

elaboração de um site com o objetivo de disponibilizar às crianças da rede 

pública e privada diversos conhecimentos em relação a preservação do meio 

ambiente. Após aprovação do protótipo (layout) do site no dia 10/12/21 pelos 

devidos responsáveis da Prefeitura de Mogi das Cruzes, se inicia a segunda 

parte do projeto ao qual os alunos do 4º e 5º período do curso de Engenharia 

Química, por meio da Unidade Curricular de Química Ambiental e com base 

no protótipo selecionado, deram início ao processo de criação dos textos na 

área de educação ambiental. 

Imagem: 
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13. Título: Projeto de sustentabilidade – aquecedor de água a 

energia solar 

Descrição: Os alunos dos cursos de Engenharias e Automação Industrial, 

desenvolveram com materiais recicláveis privilegiando baixo custo para 

atendimento da população de baixa renda. Os projetos apresentados foram 

analisados por banca de professores que julgaram os seguintes quesitos: 

Criatividade; Custo; Eficiência e Detalhamento do projeto. Os melhores 

trabalhos serão disponibilizados a comunidade por meio de site e futuras 

apresentações externas. 

Imagem ilustrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

14. Título: Projeto de sustentabilidade - bomba de poço movido a 

força eólica 

Descrição: Os alunos dos cursos de Engenharias e Automação Industrial, 

desenvolveram com materiais recicláveis privilegiando baixo custo para 

atendimento da população de baixa renda. Os projetos apresentados foram 

analisados por banca de professores que julgaram os seguintes quesitos: 

Criatividade; Custo; Eficiência e Detalhamento do projeto. Os melhores 

trabalhos serão disponibilizados a comunidade por meio de site e futuras 

apresentações externas. 
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Imagem ilustrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

15. Título: Projeto de sustentabilidade - bomba de poço movido a 

força eólica 

Descrição: Os alunos dos cursos de Engenharias e Automação Industrial, 

desenvolveram com materiais recicláveis privilegiando baixo custo para 

atendimento da população de baixa renda. Os projetos apresentados foram 

analisados por banca de professores que julgaram os seguintes quesitos: 

Criatividade; Custo; Eficiência e Detalhamento do projeto. Os melhores 

trabalhos serão disponibilizados a comunidade por meio de site e futuras 

apresentações externas. 

Imagem ilustrativa: 
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16. Título: Projeto comunitário de preenchimento do imposto de 

renda da pessoa física de 2022. 

Descrição: O curso de Ciências Contábeis e ADM, auxiliou os contribuintes 

que precisavam fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. O trabalho foi 

supervisionado por professores e realizado por alunos do curso de Ciências 

Contábeis e Administração, que realizaram um mutirão de atendimento. 

O serviço foi oferecido gratuitamente a população aos sábados. O contribuinte 

também poderia procurar o atendimento na UMC em dias de semana, 

excepcionalmente às segundas e quintas-feiras das 16h às 19h por meio de 

agendamento prévio pelo e-mail, impostoderenda.umc@gmail.com. 

Atividade prática contábil e fiscal da receita federal, com anuência da SRF, 

para atendimento a comunidade. 

Imagem: 

 

 

 

 

 

 

https://odiariodemogi.net.br/canais/acaoemrede/umc-realiza-mutir-o-para-declarac-o-do-imposto-de-

renda-2022-1.37534 

 

https://noticiasdemogi.com.br/umc-fara-mutirao-de-atendimento-gratuito-para-declaracao-de-

imposto-de-renda/ 

 

 

 

https://odiariodemogi.net.br/canais/acaoemrede/umc-realiza-mutir-o-para-declarac-o-do-imposto-de-renda-2022-1.37534
https://odiariodemogi.net.br/canais/acaoemrede/umc-realiza-mutir-o-para-declarac-o-do-imposto-de-renda-2022-1.37534
https://noticiasdemogi.com.br/umc-fara-mutirao-de-atendimento-gratuito-para-declaracao-de-imposto-de-renda/
https://noticiasdemogi.com.br/umc-fara-mutirao-de-atendimento-gratuito-para-declaracao-de-imposto-de-renda/
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17. Título: O Mimese cineclube - as crianças e as guerras 

Descrição: O projeto Mimese, cineclube dos cursos de Comunicação da UMC, 

apresentou "Tartarugas Podem Voar" Com entrada gratuita para o público 

em geral pela Portaria 1.  

Escrito e dirigido pelo cineasta iraniano de origem curda Bahman Ghobadi, 

“Tartarugas Podem Voar” é considerado o primeiro filme iraquiano após a 
invasão estadunidense, ocorrida um ano antes, e retrata exatamente essa 

época. Às vésperas do ataque, crianças curdas em campo de refugiados têm 

raros momentos de alegria em meio à escassez, aos traumas e à realidade das 

minas terrestres que matam e aleijam.  

Imediatamente após a projeção do filme, o público participou da conversa com 

Faysa Daoud, fundadora e presidente da ONG mogiana Refúgio Brasil, que 

atua no socorro e apoio a refugiados e imigrantes de mais de 15 países. 

Nascida na Jordânia, Faysa é de origem palestina e cresceu em campos de 

refugiados em meio às guerras no Oriente Médio, de onde saiu com destino ao 

Brasil aos 17 anos de idade. Além de liderar a ONG desde 2007, Faysa é 

secretária para assuntos para refugiados da FEPAL (Federação Árabe 

Palestina do Brasil) e palestrante. 

Imagem: 
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18. Título: O Mimese cineclube - as crianças e as guerras 

Descrição: O Mimese, continua sua jornada de filmes sobre situações de 

guerra e conflito sob a ótica da criança. Desta vez, o público assistiu ao 

documentário de média-metragem "Balada do Pequeno Soldado", seguido de 

"Vozes Inocentes", longa sobre o impacto da guerra civil nos jovens de El 

Salvador. Com entrada gratuita para o público em geral pela Portaria 1. 

Imediatamente após a projeção dos filmes o público participou do debate com 

mediação do prof. Guillermo Gumucio, organizador e curador do cineclube. 

Imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Título: O Mimese cineclube - as crianças e as guerras 

Descrição: O Mimese, cineclube dos cursos de Comunicação Social da UMC, 

encerra a sua jornada de filmes sobre situações de guerra e conflito sob a ótica 

da criança. Desta vez, o público assistiu ao longa-metragem "Johnny Mad 

Dog" sobre a infância e adolescência no contexto da guerra no continente 

africano. A sessão ocorre no Auditório do Centro Cultural, com entrada 

gratuita para o público em geral pela Portaria 1. Além disso, o público 
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presente concorreu ao sorteio de um exemplar de "Maus" de Art Spiegelman. 

Johnny Mad Dog, do diretor francês Jean-Stephane Sauvaire.  

Imediatamente após a projeção dos filmes o público participou do debate com 

mediação do prof. Guillermo Gumucio, organizador e curador do cineclube. 

Imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

20. Título: Organização da 1° campanha de arrecadação de 

ração/acessórios e conscientização 

Descrição: O curso Veterinária organizou e promoveu a 1° campanha de 

arrecadação ração/acessórios para cães e gatos e conscientização da 

população. 

Foram realizadas visitas técnicas e seleção das ONGs, controle de frequência 

e produção de cartaz, caixas de arrecadações e panfletos de conscientização 

para divulgação internas e externas da campanha. 

Imagem: 
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21. Título: Ação – 1° campanha de arrecadação de ração/acessórios 

e conscientização 

Descrição: A 1ª campanha de arrecadação de ração/ acessórios foi um 

sucesso! Os alunos do curso trabalharam intensamente na divulgação, 

arrecadação, visitas e seleção das ONGs e entrega. Foram arrecadados 776 kg 

de ração que beneficiou ONGs da região do alto Tietê. Além de ração foram 

doados comedouros, bebedouros, roupinhas, medicamentos, cobertores, 

caminhas, biscoitos, coleiras, enfim, diferentes itens básicos que vão 

beneficiar centenas de cães e gatos resgatados e estão sendo muito bem 

cuidados por essas Organizações com muito carinho enquanto estão à espera 

de um lar!  

Imagem: 
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22. Título: Projeto acadêmico de estudos anatômicos 

Descrição: Veterinária – foi formado um grupo de estudos, para que os 

alunos participem e auxiliem na montagem e preparo das peças anatômicas 

que serão usadas para compor o laboratório de anatomia veterinária, desta 

maneira, recebendo um treinamento técnico na área. 

As atividades envolvem: 

- Dissecação e conservação de peças treinamento em técnicas anatômicas; 

- Discussão de artigos e produção de materiais técnicos, artigos, portfólio de 

trabalho; 

- Estudos anatômicos, anatomia clínica, cirúrgica, radiológica e comparada; 

- Eventos, cursos de capacitação e visitas técnicas na área. 

Imagem: 
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23. Título: Acompanhamentos Nutricionais à comunidade I, II e III. 

Descrição: Um grupo de alunos de “atividade extensionista” assistiram o 

atendimento nutricional presencial realizado pelos estagiários de nutrição e 

supervisionados pelo professor na Policlínica da UMC. Apesar de serem 

ouvintes, os alunos podem fazer participações pontuais nos atendimentos 

quando têm alguma dúvida ou alguma contribuição. 

Os alunos realizaram um relatório com base no atendimento que foi assistido, 

onde explicam o caso e apresentam qual seria a conduta nutricional adotada 

pelo grupo, caso eles estivessem atendendo o paciente no lugar dos 

estagiários. Os alunos de extensão podem discutir com os estagiários sobre o 

caso e ideias de conduta, mas não podem utilizar as mesmas estratégias “o 
mesmo plano alimentar”. Vale ressaltar que, apesar dos alunos de extensão 
desenvolverem uma estratégia, esta não é ofertada ao paciente, haja vista que 

o paciente é atendido pela equipe de estagiários com supervisão de 

professores. Neste sentido, a conduta elaborada pelos alunos de extensão é 

hipotética – uma prática para que eles realizem o atendimento nutricional 

com mais assertividade no futuro.  

Imagem: 
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24. Título: Ação – caráter educativo (escola mirim de trânsito) 

Descrição: Em parceria com a secretaria de mobilidade urbana da prefeitura 

de Mogi das Cruzes, foram desenvolvidas atividades lúdicas, contação de 

histórias e canto de paródias em um espaço vivencial para possibilitar às 

crianças o conhecimento de normas gerais de segurança e organização no 

trânsito, além de contribuir com a convivência em sociedade. 

Imagem: 
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II- CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
 

1. Título: Nutrição Treinamento prático e teórico – 

Acompanhamentos Nutricionais a Comunidade. 

Descrição: Antes de iniciar o acompanhamento dos atendimentos, os alunos 

foram submetidos a um treinamento teórico e prático onde se discute sobre os 

principais pontos do atendimento nutricional – anamnese, avaliação 

dietética, avaliação física e interpretação de exames laboratoriais. Além disso, 

aborda-se as estratégias acerca da conduta nutricional – cálculo de gasto 

energético basal e total, cálculo do plano alimentar, alcance das 

recomendações nutricionais, como apresentar o plano alimentar e quais 

atividades realizar no retorno do paciente “incluindo busca em capítulos de 
livros e artigos”. Não obstante, os alunos são instruídos com informações 
básicas, como: local, datas, vestimenta, postura, elaboração de relatórios e 

apresentações, sobre os objetivos do projeto, sua importância na vida 

acadêmica e profissional do aluno, e como ele funcionará 

Data: 09/02 a 04 de março de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

2. Título: BNCC – Desafios e Possibilidades da Implementação 

Descrição: Apresentação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, aos 

alunos do primeiro período do curso de Licenciatura em Pedagogia, como 

instrumento democrático que define os direitos de aprendizagens de todos os 

alunos do Brasil, com igualdade de direitos e equidade de condições, assim 

como sua importância como política pública na educação formal brasileira. 

Data: 19 de abril de 2022 

Local: Presencial UMC 
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3. Título: História de professora: Um olhar para a docência 

Descrição: Relatos das experiências vivenciadas pela Professora, desde a sua 

formação até o presente momento, construindo uma trajetória pedagógica 

baseada no saber e na sensibilidade, na educação formal e não formal, em 

ações educativas dentro e fora da escola, proporcionando a integração com os 

problemas reais encontrados em vários contextos sociais, econômicos e 

culturais. 

Data: 28 de abril de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

4. Título: Avaliação Psicológica 

Descrição: O curso abordará conhecimentos básicos de psicometria, que 

permitirão conhecer melhor o funcionamento de um teste psicológico (ex: 

validade, precisão, padronização, normatização), bem como orientações de 

como realizar uma avaliação psicológica com qualidade.  

Data: 30 de abril de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

5. Título: Como tornar o cérebro do idoso mais ativo 

60 anos mais: novas atuações do pedagogo 

Descrição: A pedagogia com o idoso é caracterizada como educação não 

formal e em ambientes não escolares, atrelada diretamente à Pedagogia 

Social que se caracteriza como um organismo de conscientização da mudança 

social que procura organizar e preparar a população a apropriar-se de seus 

direitos de cidadania. 

Data: 04 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 
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6. Título: Percurso acadêmico da iniciação científica – etapas, 

orientação, submissão e temas na educação 

Descrição: O curso teve como objetivo a apresentação do programa de 

Iniciação Científica- PIBIC, a partir de um projeto de pesquisa realizado por 

uma ex-aluna do curso, Isadora Ap. Moraes de Oliveira, cujo foco permeia 

ações educativas sociais que corroboram para o processo ensino-

aprendizagem das crianças em fase de alfabetização da rede pública 

municipal de educação 

Data: 11 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

7. Título: Comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos 

Descrição: objetivo: qualificar discentes, docentes, profissionais, 

pesquisadores e qualquer pessoa que tenha interesse em encaminhar o 

projeto para o comitê de ética em pesquisa da UMC. atualizar os discentes, 

docentes, profissionais, pesquisadores quanto às resoluções 466/12 e 510/16, 

bem como orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa 

em ambiente virtual. atualizar os discentes, docentes, profissionais, 

pesquisadores quanto as transformações técnico-científicas, bem como o rigor 

metodológico das pesquisas. possibilitar o desenvolvimento de um projeto a 

partir das orientações para elaboração do projeto de pesquisa do CEP/UMC. 

Módulo I – Sistema CEP/CONEP, submissão e apreciação de protocolos; 

Módulo II – Apreciação e protocolos de pesquisa: metodologia, ética e gestão 

de riscos e benefícios; 

Módulo III – tipificação do desenho de estudo e possíveis desfechos; 

Módulo IV – conformidade estrutural de um projeto de pesquisa vs apreciação 

ética. 

Data: 08/04, 29/04, 06/05 e 13/05/2022 
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Local: Presencial UMC 

 

8. Título: Atuação da fisioterapia na saúde pélvica e obstétrica 

Descrição: O curso da fisioterapia na saúde pélvica tem um amplo cenário 

de atuação, acompanhando o indivíduo independente de gênero e idade. 

Presta assistência na fase gestacional, pós-parto e em todas as disfunções 

decorrentes de alterações do sistema urinário, ginecológico e gastrointestinal. 

Data: 13 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

9. Título: A inclusão dos surdos: Falando e ouvindo com as mãos 

Descrição: Aprender Libras é uma forma de quebrar as barreiras da 

comunicação, facilitando a integração social entre o cidadão surdo e o cidadão 

ouvinte, promovendo o respeito e uma sociedade mais inclusiva. 

Data: 14 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

10. Título: Protocolo prático para atendimento a gestante 

Descrição: Os alunos de Estética e Cosmética, receberam conhecimentos de 

quais tratamentos estéticos são permitidos na gravides, pois é fundamental 

para que as gestantes não se coloquem em situações perigosas para elas e o 

bebê. 

Data: 18 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 
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11. Título: Luta Antimanicomial: histórias e desafios atuais 

Descrição: O Curso visa discutir as dificuldades e os desafios presentes ao 

campo da luta antimanicomial na atualidade, pelos direitos das pessoas com 

sofrimento mental. Capacitado os alunos de Psicologia sobre o tema. 

Data: 21 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

12. Título: Atualização no tratamento de feridas 

Descrição: O objetivo do curso é oferecer conhecimento aos alunos de 

Enfermagem, para que possam realizar avaliação de lesões e utilização de 

tecnologias para lesões de pele. Capacitando-os para aplicação de novas 

tecnologias em diferentes lesões. 

Data: 28 de maio de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

13. Título: Pré-congresso - Colgate 

Descrição: O Programa Futuro Profissional Colgate tem o objetivo de levar 

complemento científico aos acadêmicos de Odontologia e às instituições de 

ensino e, há alguns anos, contribui com temas de interesse para os futuros 

profissionais das Instituições. 

O tema deste ano é: Colgate Futuro Profissional com você em sua jornada 

acadêmica. 

Data: 02 de junho de 2022 

Local: Presencial UMC 
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14. Título: Debates de casos – Cine Jus “o caso dos irmãos naves” 

Descrição: O Caso dos Irmãos Naves o maior erro judiciário do Brasil. 

Primeira sessão do cine Jus UMC com exibição do filme o caso dos irmãos 

Naves, e uma rodada de debates entre alunos e Professores Maria de Lourdes 

e Marcelo Espanha. 

Data: 3 de junho de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

15. Título: Teoria geral do direito – manhã e noite 

Descrição: O curso de caráter concreto e lógico. Descreve, formalmente, 

alguns conceitos gerais e permanentes ao Direito como um todo. 

A Teoria Geral do Direito tem como objeto o estudo de temas, conceitos e 

princípios inerentes a todos os ramos do direito. É importante dizer que trata 

de conceitos comuns a todas as espécies de ordem jurídica. 

Data: Manhã – 3 de junho de 2022 / Noite – 07 de junho 2022. 

Local: Presencial UMC 

 

16. Título: Da faculdade à lava jato 

Descrição: Da Faculdade à Lava Jato terá por objeto a análise da Operação 

Lava Jato, mais especificamente em relação aos erros da referida operação e 

a violação de Direitos Fundamentais. 

Dr. Augusto Botelho é um advogado criminalista e escritor brasileiro. Ele é 

conselheiro da organização Human Rights Watch e um dos fundadores do 

Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD).Também figura entre os 

fundadores do Projeto Aliança, que tem como objetivo defender de forma 

gratuita vítimas de violações de direitos fundamentais e de liberdades 

individuais no Brasil, e é membro do Grupo Prerrogativas. 
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Data: 10 de junho de 2022 

Local: Presencial UMC 

 

17. Título: A psicologia e os psicofármacos I e II 

Descrição: Ao se deparar com a prática clínica, muitas vezes, o psicólogo 

encontra dificuldades para entender as ações dos psicofármacos e suas 

interações, principalmente no que diz respeito a comportamentos e emoções. 

Ainda, a importância de o Psicólogo ampliar este conhecimento possibilita 

melhor adesão do paciente ao tratamento medicamentoso e estreita a relação 

psicólogo e psiquiatra. Desta maneira, este curso vai abordar como os 

principais psicofármacos atuam demonstrando seus benefícios, efeitos 

colaterais e a importância deste conhecimento para o tratamento 

psicoterápico. 

Data: Módulo I – 27/04, 25/05 e 22/06/2022 – Módulo II – 29/04, 27/04, 

24/06/2022. 

Local: Módulo I – Presencial UMC / Módulo II Remoto. 
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III- Cursos de Extensão oferecidos no site UMC 
 

O setor de Pós-graduação Lato Sensu e Extensão, por meio de propostas dos 

docentes e discentes desenvolveu 09 cursos e tiveram 14 alunos concluintes 

em 2022/1, oferecidos pelo site https://www.umc.br/cursos-de-extensao/ para 

toda comunidade interna e externa da UMC.  

Segue abaixo os cursos oferecidos: 

• Educação à Distância; 

• Educação Inclusiva; 

• Financias e Contabilidade; 

• Gestão de Pessoas I; 

• Gestão de Pessoas II; 

• Gestão e Negócios; 

• Língua Brasileira de sinais – Libras; 

• Logística; 

• Marketing e Vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umc.br/cursos-de-extensao/

