


Projetos que agregam um conjunto de ações, 

técnicas e metodologias transformadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a 

população e apropriadas por ela. 



Foram aproximadamente 50 projetos de extensão 

desenvolvidos em 2016, envolvendo vários setores 

da sociedade, fomentando a responsabilidade 

sócio-ambiental, o incentivo a educação, a 

diversidade cultural e a integração acadêmica.

Aqui estão listados alguns que trazem na sua base a 

responsabilidade social e a integração acadêmica.



Projeto: O Administrador e a Sociedade

Período: 01/03/16 a 18/11/16

Envolvidos: Professores e acadêmicos do colegiado de  Administração

Objetivo: Envolvimento dos acadêmicos com duas instituições do 

município de Telêmaco Borba: o Asilo São Vicente de Paulo e a 

Cooperativa Ambiental de Recicláveis, realizando um diagnóstico 

situacional, propondo melhorias e auxiliando-os na execução.



Projeto: 
O Administrador e a 

Sociedade



Projeto: 
O Administrador e a 

Sociedade



Projeto: Capacitação em Aprendizagem de Processo (Projeto Detergente)

Período: 02/03/16 a 27/08/16

Envolvidos: Professores e acadêmicos do colegiado de Engenharia Química

Objetivo: Fabricar detergente de forma ecológica, no Centro Laboratorial 

da Instituição, e promover extensão social através do compartilhamento 

de conhecimentos com os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Marcelino Nogueira, promovendo a educação para a ecologia, 

favorecendo a geração de renda e proporcionando a interação entre a 

comunidade e o universo acadêmico. 



Projeto: 
Capacitação em 

Aprendizagem de 
Processo



Projeto: Projeto Energias Renováveis

Período: 07/03/16 a 29/10/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiados de todas as Engenharias

Objetivo: Promover a interdisciplinaridade e a utilização de metodologias 

ativas nos colegiados de engenharias por meio de construção de 

protótipos de geradores de energia fotovoltaica e eólica, conscientizando 

os acadêmicos a respeito das questões ambientais.



Projeto: 

Projeto Energias 

Renováveis



Projeto: Acessibilidade

Período: 07/03/2016 – 14/11/2016

Envolvidos: Acadêmicos e professores de Eng. Mecânica

Objetivo: Oportunizar aos acadêmicos de engenharia mecânica a 
discussão sobre os seis tipos de acessibilidade: atitudinal, arquitetônica, 
comunicacional, instrumental, metodológica e programática, por meio de 
desenvolvimento de projetos de inclusão de pessoas com necessidades 
especiais.



Projeto: 

Acessibilidade



Projeto: Dia da Mulher

Período: 08/03/16

Envolvidos: Acadêmicas de todos os cursos, professoras e colaboradoras

Objetivo: Valorização da mulher, proporcionando-as um momento de 

cuidado, atenção especial e conscientização da importância de seu papel 

na sociedade.



Projeto: 
Dia da Mulher



Projeto: Projeto Teto

Período: 08/03/16

Envolvidos: Acadêmicos de Engenharia Civil 

Objetivo: Parceria com a ONG Teto, a qual realizou uma palestra para 

instigar os acadêmicos de Engenharia a aproximarem-se da comunidade, e 

fomentar o altruísmo com a construção de casas populares, utilizando o 

refugo de madeira, que é encontrado em abrangência na região.  



Projeto: 
Teto



Projeto: Trote solidário

Período: 16/03/16

Envolvidos: Acadêmicos de todos os cursos, professores e colaboradores

Objetivo: Envolver a comunidade acadêmica ingressante em ações 

importantes de solidariedade: corte de cabelo, para doações a pessoas em 

tratamento quimioterápico, e doação de sangue.



Projeto: 
Trote Solidário



Projeto: XII Seminário de Direito 

Período: 18/03/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Direito

Objetivo: Proporcionar para os alunos a visão e discussão acerca de temas 

controvertidos do Direito. No Seminário muitas ideias foram discutidas, 

conceitos foram revistos e argumentados, assuntos foram esclarecidos, ou 

seja, foram dias de muito aprendizado. Tivemos excelentes palestras e 

oficinas, que trouxeram ao acadêmico uma visão diferenciada de assuntos 

importantes e atuais.



Projeto: 
XII Seminário de 

Direito 



Projeto: Páscoa Solidária da Melhor Idade

Período: 27/03/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores do colegiado de Ciências Contábeis

Objetivo: Fazer com que a comunidade acadêmica crie a consciência da 

solidariedade e da participação, tudo isto relacionado à questões de 

interdisciplinaridade nas disciplinas de humanas do curso; e construir o 

sentimento de organização e de trabalho em equipe, a fim de produzir 

situações de auxílio da comunidade em geral. Os itens arrecadados foram 

doados para o Asilo de Tibagi.



Projeto: 

Páscoa Solidária da 

Melhor Idade



Projeto: JIF – Jogos de Integração FATEB

Período: 29/03/16 a 26/10/16

Envolvidos: Acadêmicos de todos os cursos

Objetivo: Promover a integração entre os acadêmicos de todos os 

colegiados, trazendo-lhes momentos de descontração e sentimento de 

pertencimento. Foram realizados campeonatos de Truco e Tênis de Mesa.



Projeto: 
JIF



Projeto: Intervalo Cultural

Período: 31/03/16 a 02/06/16 

Envolvidos: Acadêmicos de todos os colegiados

Objetivo: Proporcionar momentos de lazer e valorização das diversidades 

culturais através da música.



Projeto: 
Intervalo Cultural



Projeto: Monitoria em Engenharias

Período: 02/04/16 a 11/06/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores de todas as Engenharias

Objetivo: Promover oportunidades extras de ensino e aprendizagem nas 

disciplinas iniciais dos cursos de engenharias através da monitoria, assim 

como a integração entre docentes e discentes, e despertar nos 

acadêmicos à vocação docente. 



Projeto: 

Monitoria em 

Engenharias



Projeto: Bolsa de Estudos Medida Certa – Academia Inspirar 

Período: 12/04/16

Envolvidos: Colaboradores e coordenação EAD

Objetivo: Patrocinar o programa Medida Certa da academia Inspirar, pois 

são pessoas se esforçando para mudar de vida. A campeã do Medida Certa 

ganhou uma bolsa integral de estudos em um dos cursos da FATEB Virtual, 

Educação a Distância.



Projeto:
Bolsa de Estudos 

Medida Certa 



Projeto: Alfabetizar

Período: 02/05/16 – 21/09/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Pedagogia e colaboradores 

Objetivo:  Observar as práticas pedagógicas adequadas para a aquisição da 

alfabetização pelos alunos da educação de jovens e adultos, colaboradores 

da FATEB e Dom Bosco, visando à formação de estudantes autônomos e 

atuantes na sociedade.



Projeto: 
Alfabetizar



Projeto: Dia das Mães Colégio Militão

Período: 06/05/16

Envolvidos: Colaboradores da FATEB

Objetivo: Contribuir com o evento em comemoração ao Dia das Mães do 

Colégio Estadual  Maria Aparecida Militão. Foi feita a decoração do 

refeitório do Colégio e doado o coquetel para mais de 200 mães 

participantes.



Projeto: 
Dia das Mães Colégio 

Militão



Projeto: XII Fórum de Educação

Período: 09/05/16 – 11/05/16 

Envolvidos: Acadêmicos e professores de Pedagogia

Objetivo: Discutir e refletir sobre as questões que envolvem a educação 

especial e a acessibilidade; Levar ao conhecimento dos acadêmicos do 

curso de Pedagogia e profissionais da Educação teoria e prática 

relacionados ao tema do Fórum; Proporcionar aos acadêmicos e demais 

participantes experiências educacionais vivenciadas no cotidiano escolar e 

acadêmico.



Projeto: 
XII Fórum de Educação



Projeto: Madrugadão

Período: 14/05/16 e 29/10/16

Envolvidos: Professores e Colaboradores do Colégio Dom Bosco e FATEB 

Objetivo: Oferecer um aulão preparatório para os alunos que realizaram o 

ENEM e vestibulares.

O nome se deve as aulas acontecerem a partir das 22h e terminar às 6h da 

manhã. Foram aproximadamente 400 jovens participantes dos eventos, 

dos todos os colégios de Telêmaco e também de cidades da região.



Projeto: 
Madrugadão



Projeto:  X Seminário de Ciências Contábeis

Período: 16/05/16 a 18/05/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores de Ciências Contábeis

Objetivo: Reunir em equipes os acadêmicos dos todos os períodos, para 

que estes, já organizados em grupos mistos (períodos diferentes), 

compusessem discussões sobre questões de interdisciplinaridade com as 

questões pertinentes a acessibilidade, relações étnico raciais, direitos 

humanos e questões de respeito ao meio ambiente.



Projeto: 
X Seminário de 

Ciências Contábeis



Projeto: Cyberbulling

Período: 18/05/16 – 13/05/16

Envolvidos: Professores e acadêmicos do colegiado de Direito

Objetivo: Desenvolver esta temática com os alunos do Colégio Estadual 

Manoel Ribas, a partir da necessidade apresentada pela direção do 

colégio, baseando-se na responsabilidade civil diante destas situações.

Foram realizadas palestras para todos os alunos do Ensino Fundamental II 

e Médio, para este último, também foi proposto uma gincana, onde cada 

turma deveria apresentar uma campanha contra o Cyberbulling.



Projeto: 
Cyberbulling



Projeto: Dinâmica Ergonomia 

Período: 25/05/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores de Engenharia de Produção 

Objetivo: Com o tema “A Valorização da Vida”, abordados pelo Professor 

Marcelo Rugiski, elencaram várias situações e relações entre o 

trabalhador e o equipamento utilizado. O objetivo da dinâmica foi a 

valorização da vida, que para os acadêmicos serviu tanto para vida 

profissional, quanto pessoal.



Projeto: 

Dinâmica 

Ergonomia 



Projeto: Direito e Literatura na FATEB

Período: 25/05/16

Envolvidos: Acadêmicos e colegiado de Direito

Objetivo: Apresentar aos alunos uma maneira nova de aprender o Direito, 

com a discussão de obras literárias que tenham conteúdo jurídico e, 

assim,  desenvolver no acadêmico um raciocínio analítico e apresentar, 

além de obras técnicas, obras literárias para o estudo do Direito e ainda de 

forma interdisciplinar. Além disso, o colegiado do curso também visa a 

criação de um grupo de teatro, para encenar uma peça baseada na obra 

estudada e assim contribuir com o desenvolvimento da linguagem falada, 

escrita e corporalmente expressada.



Projeto: 
Direito e Literatura na 

FATEB



Projeto: Oficinas Pedagógicas

Período: 03/06/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Pedagogia

Objetivo: Desenvolver articulação e integração entre pressupostos 

teóricos e práticos, desenvolvendo experiências de ensino e aprendizagem 

em que educadores e educandos construam juntos o conhecimento num 

tempo-espaço para vivência e reflexão. Participaram 220 alunos dos 

colégios estaduais Irênio Moreira Nascimento (Tibagi), Wolff Klabin, 

Magistério de Sapopema e acadêmicos da Fateb.



Projeto: 
Oficinas Pedagógicas



Projeto: Projeto para revitalização de Praça Pública junto ao Jardim União 

Período: 06/06/2016 – 05/10/2016

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Eng. Civil

Objetivo: Repassar aos acadêmicos do Curso de Engenharia Civil do 4º 

período, técnicas que os auxiliarão no desenvolvimento de projetos, 

aplicando os conhecimentos de AutoCad, Desenho Técnico, Topografia, 

Materiais de Construção, Matemática e demais disciplinas que venham a 

consolidar seus conhecimentos junto a obras civis, assim como técnicas 

que os auxiliarão na quantificação dos materiais e mão de obra a serem 

aplicadas na construção da creche



Projeto: 

Projeto para 

revitalização de 

Praça Pública junto 

ao Jardim União 



Projeto: I Encontro Literário 

Período: 10/06/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores do colegiado de Pedagogia

Objetivo: Promover a importância da literatura, contextualizando através 

de contos, recontos e dramatização, enfatizando o contexto histórico, 

literário, além de autores e ideologia ao longo da história; Disseminar e 

propor uma valorização à cultura da literatura; Reconhecer a literatura 

como premissa e principal fonte de conhecimento; Evidenciar a literatura 

como meio para compreensão de mundo;



Projeto: 
I Encontro Literário



Projeto: Estude Diferente, Estude Mais 

Período: 21/06/16 a 24/06/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiados de todos os cursos das FATEB

Objetivo: Colegiados prepararam dinâmicas, palestras, fóruns e debates 

para que nossos acadêmicos Estudassem Diferente, Estudassem Mais! 



Projeto: 
Estude Diferente, 

Estude Mais 



Projeto: Cultura Afro Brasileira e Diversidade Étnico Racial

Período: 21/06/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Pedagogia

Objetivo: Reconhecer o papel do docente na mudança de mentalidade 

referente a questões de interdisciplinaridade e valorização da diversidade, 

através de manifestações culturais, econômicas e sociais, como arte, 

esportes, culinária e religião. As apresentações foram feitas na FATEB e na 

APAE.



Projeto: 
Cultura Afro Brasileira e 

Diversidade Étnico Racial



Projeto: Processos Biotecnológicos - Produtos Lácteos Fermentados

Período: 24/06/2016

Envolvidos: Coordenação do Curso de Eng. Química, Profª Flávia Arakawa 

e acadêmicos do 9º Período.

Objetivo:  Alinhar a teoria na prática sobre processos fermentativos da 

Disciplina de Engenharia Bioquímica, com a produção de leite fermentado.



Projeto: 

Processos 

Biotecnológicos -

Produtos Lácteos 

Fermentados



Projeto: Sopa APAE

Período: 02/07/16

Envolvidos: Colaboradores da FATEB

Objetivo: Auxiliar a Instituição na promoção de um jantar para 

arrecadação de fundos. Foram disponibilizadas estrutura para decoração e 

som para o evento.



Projeto: 
Sopa da APAE



Projeto: Arraiá no Asilo São Vicente de Paulo

Período: 09/07/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Administração

Objetivo: Promover integração entre os acadêmicos e a comunidade, 

mostrando o papel solidário e co-responsável para melhoria da qualidade 

de vida dos idosos do Asilo. Esta ação teve foco na arrecadação de verba e 

proporcionar um momento de lazer e descontração entre os asilados.



Projeto: 
Arraiá no Asilo São 

Vicente de Paulo



Projeto: Extração e caracterização de óleo presente na borra de café

Período: 20/07/16 a 02/12/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores de todas as Engenharias

Objetivo: Extrair o óleo da borra de café, e converter em biodiesel em 

escala laboratorial, para demonstrar a importância no reaproveitamento 

deste item e atender os três pilares da sustentabilidade: o ambiental, o 

social e o econômico, trazendo benefícios como: reduzir o impacto 

ambiental pela diminuição de toxicidade, agregar valor a um resíduo e 

criar mais empregos.



Projeto: 

Extração e 

caracterização de 

óleo presente na 

borra de café



Projeto: Curso de Comunicação em Inglês

Período: 13/08/16 a 10/12/16

Envolvidos: Acadêmicos de todos os colegiados

Objetivo: Oferecer um curso para que o acadêmico desenvolva a 

capacidade de se comunicar, ler e escrever no idioma inglês para 

atividades diárias no ambiente corporativo.



Projeto: 
Curso de Comunicação 

em Inglês



Projeto: I Semana das Engenharias

Período: 15/08/16 a 19/08/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de todas as Engenharias

Objetivo: Este foi o primeiro ano que todas as Engenharias se reuniram 

para a realização da semana acadêmica. Foram 5 dias, 19 atividades, e 

todos acadêmicos das engenharias participando de palestras, oficinas, 

workshop e cursos, tudo para contribuir com o crescimento pessoal e 

profissional de cada um. Uma troca de experiências e um excelente 

network entre nossos futuros engenheiros e o mercado de trabalho! 



Projeto: 
I Semana das 
Engenharias



Projeto: Curso de Orientação Profissional

Período: 25/08/16 a 19/10/16

Envolvidos: Alunos do 3° ano dos Colégios Manoel Ribas e Wolff Klabin

Objetivo: Valorização dos estudos, conhecimento do mercado de trabalho 

e das profissões, suas dificuldades e possibilidades, e principalmente, 

mostrar ao jovem a possibilidade de uma escolha profissional consciente e 

fundamentada na sua realidade biopsicossocial, considerando seus 

interesses, valores, potencialidades e habilidades. 



Projeto: 
Curso de Orientação 

Profissional



Projeto: Olimpíada de Cálculo

Período: Premiação em Agosto de 2016

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiados das Engenharias

Objetivo: Com o intuito de incentivar os estudos  foi criada a Olimpíada de 

calculo, onde os três primeiros colocados receberam premiações em 

dinheiro.



Projeto: 

Olimpíada de Cálculo



Projeto: Arte e Pedagogia (Coral CCI)

Período: 31/08/16

Envolvidos: Acadêmicos do colegiado de Pedagogia

Objetivo: Aliar conhecimentos teóricos e práticos no contexto escolar. 

Foram realizadas palestras, oficinas com atividades de arteterapia e 

apresentação do Coral do CCI (Centro de Convivência do Idoso) 



Projeto: 
Arte e Pedagogia (Coral 

CCI)



Projeto: Palestras NPJ – Direito com Família

Período: 17/09/16 – 24/11/16

Envolvidos: Acadêmicos e colegiado de Direito

Objetivo: Os acadêmicos de Direito, Matheus Sardinha e Letícia Gióia, que 

trabalham no nosso NPJ - Núcleo de Prática Jurídica, ministraram palestra 

para os pais de alunos nas Escolas Municipais do CAIC, Samuel Klabin, 

Maria Emília e a Escola Municipal do Jardim Santa Rita, com a professora 

Késia Regina Lima. O objetivo é esclarecer  junto a comunidade sobre as 

questões que envolvem o Direito de Família e a Lei Maria da Penha, bem 

como apresentar os serviços que o NPJ oferece gratuitamente.



Projeto: 
Palestras NPJ – Direito 

da Família



Projeto: Congresso CHAMA

Período: 26/08/16 a 28/08/16

Envolvidos: Colaboradores da FATEB e professor do Colegiado de 

Engenharia Química 

Objetivo: Contribuir com o evento realizado pela IBB (Igreja Batista Betel) 

sobre artes para mais de 400 jovens e adolescentes de Telêmaco Borba e 

região, com oficinas de teatro, dança, fantoches e palestra sobre 

experiência química.



Projeto:
Congresso Chama 



Projeto: VIII Simpósio de Administração

Período: 12/09/16 a 14/09/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Administração

Objetivo: Oportunizar aos acadêmicos informações e experiências através 

de palestras e oficinas; Integrar o Curso de Administração à comunidade 

através da disseminação de conhecimento; Integrar a FATEB às demais 

Faculdades e Universidades locais e regionais.



Projeto: 
VIII Simpósio de 

Administração



Projeto: Workshop Direito

Período: 05/09/16 a 06/09/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Direito

Objetivo: Proporcionar através do ensino interdisciplinar, aliado ao Projeto 

Grandes Pensadores, o conhecimento e discussão da promoção dos 

direitos fundamentais, tais como inclusão social, leitura, direito e 

realidade, economia solidária e segurança pública, com o objetivo de levar 

a Fateb à comunidade. Na oportunidade foram realizadas audiências 

simuladas, além de mediação e  conciliação, com casos verídicos 

envolvendo o direito do consumidor e outros fictícios. 



Projeto: 
Workshop Direito



Projeto: Marketing na Prática

Período: 08/09/16

Envolvidos: Acadêmicos do 6° período de Administração e Professora 

Lorena Salem Ribeiro

Objetivo: Identificar diversos exemplos de produtos, de comportamentos 

do consumidor e de estímulos de marketing, desde o layout do mercado, 

as cores utilizadas, a disposição dos produtos, as embalagens, as marcas, 

os preços, assim como exemplos de segmentação de mercado e até de 

pesquisa mercadológica, para que os acadêmicos pudessem visualizar na 

prática onde a teoria aprendida em sala de aula é aplicada.



Projeto: 

Marketing na Prática



Projeto: Visita Técnica - Instalações da Fabrica OCEANIC Ltda

Período: 09/09/2016

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Eng. Civil

Objetivo: Apresentar aos acadêmicos do curso de Engenharia Civil as 

instalações da indústria do ponto de vista construtivo, tratamento de 

efluentes, processo industriais, e os conhecimentos básicos no processo 

construtivo e arquitetônicos.



Projeto: 
Visita Técnica -

Instalações da Fabrica 
OCEANIC Ltda



Projeto: Seminário de Igualdade Racial

Período: 23/09/16

Envolvidos: Colegiado de Pedagogia e Direção Pedagógica

Objetivo: Consolidar o Processo de efetivação das Leis 10.639/03 e 

11.645/08; Ofertar Formação Continuada para os profissionais de 

Educação da Rede Pública Estadual de Ensino com relação a Diversidade; 

Subsidiar teórico-metodologicamente os profissionais da educação da  

Rede Pública Estadual de Ensino .



Projeto: 
Seminário de Igualdade 

Racial



Projeto: Simulação de Concorrência Pública

Período: 26/09/2016

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Eng. Civil

Objetivo: Acadêmicos do 8ª Período elaboraram laudos técnicos e 

orçamentação dos seguintes locais de Telêmaco Borba: Centro de 

Convivência do Idoso, Asilo São Vicente de Paulo, Ponte sobre o Rio Tibagi, 

Escola Estadual Marcelino Nogueira, Mini Centro Esportivo, Trecho 

Rodoviário Imbaú - Telêmaco Borba, Estacionamento da FATEB, 

Congregação Cristã do Brasil, participaram da simulação de uma 

concorrência pública onde a melhor nota para cada lote foi estabelecida 

pelo preço que mais se aproximou ao preço base orçado.



Projeto: 

Simulação de 

Concorrência 

Pública



Projeto: Aulas da Saudade

Período: 30/09/16 a 02/12/16

Envolvidos: Formandos 2016

Objetivo: Oportunizar um momento de descontração e de boas 

lembranças de toda vida acadêmica dos formandos 2016. Cada aula é 

planejada pelos colegiados com um tema diferente, onde os professores 

se envolvem para surpreender os acadêmicos com homenagens, 

lembranças e uma inesquecível festa .



Projeto:
Aulas da Saudade 



Projeto: Falando do Futuro

Período: 19/10/16

Envolvidos: Alunos 2 Colégio Dom Bosco 

Objetivo: As acadêmicas de Pedagogia da FATEB Verônica Betim, Kamila

Ozawa e Polyana Pietrochinski, que estão realizando estágio em gestão no 

colégio Dom Bosco, tiveram a missão de discutir com os alunos quais são 

as suas perspectivas de futuro. Para finalizar as atividades, os alunos 

reuniram-se com o professor Renê Hellman, Diretor Pedagógico da FATEB, 

para um bate papo a respeito da vida acadêmica e profissional.



Projeto:
Falando do Futuro 



Projeto: III Encontro de Pesquisa

Período: 27/10/16 e 28/10/16

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiados das Engenharias 

Objetivo: Investir na iniciação científica e na pesquisa. Este ano tivemos 

mais de 140 inscritos, entre acadêmicos, professores e pesquisadores da 

FATEB e de outras cidades do Estado, como Ponta Grossa, Cascavel, 

Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá etc., que apresentaram resumos 

expandidos e artigos científicos dentro das muitas áreas de conhecimento.



Projeto: 

III Encontro de 

Pesquisa



Projeto: Audiências Simuladas

Período: 09/11/16

Envolvidos: Acadêmicos e colegiado de Direito

Objetivo: Trazer o acadêmico para a vivência prática da teoria, com a 

simulação de audiência de casos cíveis. Proporcionando ao acadêmico 

uma leitura mais realista de seus aprendizado e preparando os futuros 

profissionais do Direito para o ingresso nas carreiras jurídicas. 



Projeto: 

Audiências 

Simuladas



Projeto: Natal Solidário da Melhor Idade

Período: 01/11/16 a 18/11/16

Envolvidos: Acadêmicos e professores de Ciências Contábeis

Objetivo: Tornar o espírito de fraternidade um princípio entre acadêmicos, 

docentes e comunidade em geral;  Levantar fundos necessários para que 

os principais itens de necessidade dos idosos residentes na casa lar de 

Tibagi possam ser adquiridos (em cada ano do projeto são escolhidos itens 

em separado), este ano especificamente foram arrecadadas toalhas e 

fraldas geriátricas;



Projeto: 

Natal Solidário da 

Melhor Idade



Projeto: Workshop no Porto de Paranaguá

Período: 05/11/2016

Envolvidos: Acadêmicos e Colegiado de Administração

Objetivo: Workshop para conhecer as empresas TCP, Rumo, Armazém da 

Klabin, dentre outras com o intuito de integrar a teoria aprendida em sala 

de aula com a aplicação na prática.



Projeto: 

Workshop no Porto 

de Paranaguá



Projeto: Treinamento de Técnicas de Primeiros Socorros e Prevenção e 

Combate a Incêndios

Período: 21/11/2016

Envolvidos: Acadêmicos do Curso de Engenharia Civil (6º Período) e 

acadêmicos do Curso de Engenharia Mecânica (2° Período), e professora 

Flávia Sayuri Arakawa

Objetivo:  Capacitar pessoas para prestar um primeiro atendimento a 

alguém acidentado enquanto as equipes especializadas não chegam ao 

local, garantindo sua própria segurança, das possíveis vítimas e do 

patrimônio em risco. 



Projeto: 

Treinamento de 

Técnicas de 

Primeiros Socorros 

e Prevenção e 

Combate a 

Incêndios



Projeto: Curso de Capacitação e Treinamento do Microsoft Excel 

Período: 23/11/2016

Envolvidos: Coordenação do Curso de Eng. Química e acadêmicos do 10º 

Período

Objetivo:  Capacitar a utilização da ferramenta computacional Microsoft 

Excel em nível básico e intermediário para análise de dados e 

apresentações dinâmicas, demonstração e utilização de tabelas dinâmicas 

na elaboração de Dashboarder gerencial utilizando segmentação de 

dados, funções e formatação que são recursos fundamentais para 

qualquer profissional.



Projeto: 

Curso de Capacitação 

e Treinamento do 

Microsoft Excel 



Projeto: Estrutura em treliça de macarrão

Período: 28/11/2016

Envolvidos: Acadêmicos e professores do Colegiado de Eng. Civil

Objetivo: Promover, entre os estudantes, o espírito de integração, respeito 
mútuo e colaboração, motivando a participação de todos em Eventos 
Científicos com fins formativos e educativos. Propiciar a oportunidade 
para o surgimento de novos talentos na área acadêmica e motivá-los a 
continuar o seu desenvolvimento pessoal e acadêmico. Aplicar 
conhecimentos básicos de Estática, Mecânica dos Sólidos, Análise de 
Estruturas e Resistência dos Materiais para resolver problemas de 
Engenharia. Projetar Sistemas estruturais simples. Colocar em prática o 
que é estudado e abordado dentro das salas de aula.



Projeto: 

Estrutura em 

treliça de macarrão


