
Nº 

CURS
CURSO CONTEÚDO CLIENTELA VAGAS CH DATA HORÁRIO DOCENTES ÁREA MODALIDA

DE
ITENS PARTICIPANTE

1
A CÉLULA E SUA 

CONSTITUIÇÃO

Abordagem das 

características das células 

eucariontes e seu 

funcionamento.

Acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária

30 04h 29 de junho
19h00 às 

22h35

Karina Maria 

Basso, docente 

da UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

2

ANÁLISES FÍSICO-

QUÍMICAS EM 

LEITE

Apresentação das principais 

provas e padrões das 

tectônicas de análises 

físicoquímicas em leite suas 

alterações e resultados na 

prática.

Acadêmicos e 

profissionais 

das ciências 

agrárias

20 08h 29 de junho

08h00 às 

12h00 e 

das 13h30 

às 17h30

Fabio 

Goscinscki, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

3

A PATOLOGIA NO 

AUXÍLIO AO 

DIAGNÓSTICO EM 

VETERINÁRIA: 

DISCUSSÃO DE 

CASOS

O diagnóstico pode ser a 

etapa mais difícil do 

atendimento em Medicina 

Veterinária. A semiologia, a 

patologia e o uso dos exames 

laboratoriais, são essenciais 

para a definição de um 

diagnóstico preciso e o 

estudo de casos clínicos é 

uma maneira capaz de 

englobar vários conceitos 

técnicos.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária

15 05h 27 de junho

13h30 às 

17h10 e 

das 19h30 

às 20h10

Letícia Yamasaki 

Buck e Rogério 

Anderson 

Marcasso, 

docentes da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

1



4

BEM-ESTAR NA 

PRODUÇÃO 

ANIMAL

Será abordado no curso a 

importância e o impacto do 

bemestar animal como 

ciência na cadeia produtiva 

de bovinos de corte e leite 

suínos e aves de corte e 

postura. O curso será 

ministrado de forma 

dinâmica com palestras e 

atividades em grupo 

abordando o tema de forma 

contextualizada.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária e 

interessados 

nas áreas afins

40 06h
27 e 28 de 

junho

19h00 às 

22h00

Cristiane 

Caroline Abade 

e Rafael 

Humberto De 

Carvalho, 

docentes da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

5

BIOTECNOLOGIA 

NO 

MELHORAMENTO 

GENÉTICO DE 

PLANTAS

Introdução ao melhoramento 

de plantas. Avanço da 

biotecnologia na Agronomia. 

Principais técnicas 

biotecnológicas e suas 

aplicações em programas de 

melhoramento.

Acadêmicos de 

Agronomia e 

áreas afins

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Felipe Teodoro 

de Amorim, 

Engenheiro 

Agrônomo pela 

UniFil, 

Mestrando em 

Melhoramento 

Genético de 

Plantas pelo 

IAPAR.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

6

BOAS PRÁTICAS 

PARA 

INOCULAÇÃO DE 

BACTÉRIAS 

DIAZOTRÓFICAS 

EM SOJA E MILHO

O objetivo do curso é 

apresentar as boas práticas 

de inoculação de bactérias 

diazotróficas em soja e milho 

favorecendo a fixação 

biológica do nitrogênio e a 

promoção do crescimento 

vegetal.

Acadêmicos e 

profissionais 

de ciências 

biológicas e 

agrárias

20 02h 26 de junho
19h00 às 

20h40

Higo Forlan 

Amaral, docente 

da UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

2



7

DIAGNÓSTICO DE 

GESTAÇÃO POR 

ULTRASSONOGRAF

IA EM OVELHAS

Fornecer requisitos básicos 

para realização e diagnóstico 

de gestação em ovelhas 

através do exame de 

ultrassonografia.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária

15 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Amanda de 

Freitas Pena, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

8

ESCRITURA 

ZOOTÉCNICA: 

PASSO A PASSO 

PARA CONHECER A 

PRODUÇÃO 

ANIMAL

Conhecer a importância dos 

registros das informações 

que influenciam os diversos 

sistemas produtivos. 

Desenvolver habilidades 

utilizando meios 

computacionais para 

transformar as informações 

em conhecimentos 

relevantes. Capacitar o 

profissional a registrar e 

gerenciar as escriturações 

zootécnicas.

Profissionais e 

acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária e 

áreas afins

20 06h 28 de junho

09h00 às 

12h00 e 

das 14h00 

às 17h00

Natalia Albieri 

Koritiaki, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

3



9

FUNDAMENTOS 

DA 

NEUROPATOLOGIA 

VETERINÁRIA DE 

PEQUENOS 

ANIMAIS

Será abordado com ênfase 

em pequenos animais, 

assuntos referentes a 

anatomia e histologia do 

sistema nervoso SN, coleta e 

avaliação do SN em 

necropsias distúrbios hidro e 

hemodinâmicos do SN, 

lesões traumáticas do SN, 

infecções do SN e neoplasias 

do SN.

Acadêmicos 

do curso de 

Medicina 

Veterinária

30 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Rogério 

Anderson 

Marcasso, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

10

HISTOLOGIA DOS 

ÓRGÃOS 

LINFÓIDES

Compreensão da 

constituição dos órgãos 

linfóides e suas funções em 

mamíferos.  Capacitar alunos 

e recém formados no 

reconhecimento da 

histologia dos órgãos 

linfóides como base às 

alterações patologias.

Acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária e 

áreas afins

18 04h 26 de junho
19h00 às 

22h35

Camila Regina 

Basso, docente 

da UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano - 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

4



11

INTERPRETAÇÃO 

DO HEMOGRAMA 

NA CLÍNICA 

VETERINÁRIA

Leitura e interpretação dos 

hemogramas em Clínicas 

Veterinárias. Estudo e 

avaliação das anemias. 

Avaliação das leucocitoses e 

leucopenias. Interpretação 

dos índices hematimétricos 

VCM, CHCM e RDW. 

Avaliação das plaquetas.

Acadêmicos 

do curso de 

Medicina 

Veterinária

30 12h
26 a 28 de 

junho

08h00 às 

12h00

Giovana Stipp 

Balarin, médica 

veterinária com 

residência em 

Patologia Clínica 

Veterinária, 

cursando o 

mestrado 

pofissional em 

Clínica e Cirurgia 

de Pequenos 

Animais. Atuou 

na área de 

Patologia Clínica 

nos últimos dois 

anos.

Agrárias Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

12

MEDICINAS 

COMPLEMENTARE

S NA CLÍNICA 

VETERINÁRIA

Com o desenvolvimento das 

especialidades dentro da 

Medicina Veterinária, surge o 

conceito da Medicina 

Veterinária Holística com a 

qual diversos tipos de 

terapias podem ser utilizadas 

para promover o equilíbrio e 

bem estar físico e emocional 

dos animais como a 

acupuntura a homeopatia 

dentre outras.

Graduandos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária

50 03h 26 de junho
08h00 às 

11h00

Laura Fernanda 

Condota Borba 

de Souza, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

5



13

MELHORAMENTO 

DE PLANTAS E 

TESTE PARA 

TRANSGÊNICO

Capacitar o aluno para 

realizar as práticas 

necessárias para o 

melhoramento de plantas 

autógamas feijão e plantas 

alógamas milho com uma 

visita aos campos de 

melhoramento do IAPAR e 

conhecimento dos testes 

para identificação de soja 

transgênica

Acadêmicos de 

Agronomia e 

outros 

interessados 

na área

20 22h
26 a 28 de 

junho

08h00 às 

12h00 e 

das 13h30 

às 18h00

Gabriela 

Inocente, 

engenheira 

agrônoma pela 

UENP mestre 

em Agricultura 

Conservacionist

a pelo IAPAR e 

doutoranda em 

Fitotecnia na 

UEL, Vania 

Kajiwara, 

engenheira 

agrônoma  pela 

UEL, mestranda 

em Agricultura 

Conservacionist

a pelo IAPAR.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar.

14

MÉTODOS DE 

PESQUISA EM 

NUTRIÇÃO DE 

CÃES E GATOS

Desenvolvimento e 

aprendizagem de diferentes 

formas de pesquisa em 

nutrição de cães e gatos. 

Capacitar o profissional na 

prática da pesquisa, 

demonstrando como é 

realizado os protocolos de 

ensaio de digestibilidade e 

palatabilidade gerando 

oportunidades para vida 

acadêmica e profissional.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária 

Agronomia e 

Zootecnia

30 05h 26 de junho
13h30 às 

18h00

Kássia Amariz 

Pires Menolli, 

docente da 

UniFil. Suellen 

Tulio de 

Córdova 

Gobetti, 

coordenadora 

do Curso de 

Medicina 

Veterinária da 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Obrigatório 

uso do jaleco durante 

todo o curso. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.

6



15

MITOS E 

VERDADES SOBRE 

A CASTRAÇÃO DE 

CÃES E GATOS

Informar discentes tutores e 

cuidadores de animais sobre 

como são realizados os 

procedimentos de castração 

de cães e gatos. Desmistificar 

sobre a castração de cães e 

gatos e informar sobre os 

prós e contras da castração 

precoce de animais de 

companhia.

Comunidade 

em geral
30 02h 28 de junho

19h00 às 

21h00

Fabiane 

Aparecida 

Sabino, docente 

da UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

16
NEMATÓIDES NA 

AGRICULTURA

O que são nematóides. 

Diagnóstico. Nematóides nos 

sistemas produtivos. Opções 

de manejo.

Acadêmicos, 

produtores 

rurais e 

profissionais 

em geral

50 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Priscila Moreira 

Amaro, 

mestranda no 

Programa de 

Mestrado em 

Agricultura 

Conservacionist

a no IAPAR, área 

de Proteção de 

Plantas, 

graduada em 

Engenharia 

Agronômica pela 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

7



17

O USO DA 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZA

DA NA MEDICINA 

VETERINÁRIA

Informar sobre a importância 

do exame de Tomografia 

Computadorizada na rotina 

da Medicina Veterinária. 

Avanços do diagnóstico por 

imagem  na rotina Clínica 

Veterinária.

Comunidade 

em geral, 

acadêmicos do 

curso de 

Medicina 

Veterinária, 

Técnico e 

Tecnólogo de 

Radiologia e 

profissionais 

da área

30 02h 28 de junho
16h00 às 

18h00

Fabiane 

Aparecido 

Sabino, docente 

da UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

18

PLANTAS TÓXICAS 

DE INTERESSE 

VETERINÁRIO

Estudo e identificação das 

principais plantas tóxicas de 

interesse veterinário.

Acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária e 

comunidade 

em geral

20 02h 30 de junho
14h00 às 

16h00

Carla Aparecida 

de Barros, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

19

PRÁTICAS 

CULTURAIS EM 

ESPÉCIES 

FRUTÍFERAS E 

OLERÍCOLAS

Práticas culturais de plantas 

frutíferas, maçã, citros, 

banana, maracujá e amora e 

olerícolas, tomate, alface, 

cenoura, abobrinha e 

morango. O referido curso 

será ministrado de modo 

prático em campo no dia 01 

de julho, sábado das 8 às 12 

horas no Campus Palhano.

Pessoas 

interessadas 

no cultivo de 

frutíferas e 

olerícolas

30 04h 01 de julho
08h00 às 

12h00

José dos Santos 

Neto e Clandio 

Medeiros da 

Silva, docentes 

da UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Vir com traje 

apropriado chapéu 

camisa de manga 

comprida calçado 

fechado visto que 

haverá aula prática 

no campo. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar. 

8



20

PRINCIPAIS 

TRATAMENTOS 

EMERGENCIAIS EM 

CÃES E GATOS

O futuro clínico e também 

proprietários podem agir em 

situações de emergência. E 

disso poderá depender a vida 

do animal até que o 

atendimento específico seja 

possível. O que deve ser feito 

em casos como 

atropelamentos, convulsões, 

envenenamentos, picadas de 

cobra e outras situações 

inesperadas.

Acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária e 

comunidade 

em geral

40 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Eduardo Yudi 

Hashizume, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: Trazer as 

principais dúvidas 

sobre o atendimento 

emergencial em cães 

e gatos 

21

PRODUÇÃO DE 

DERIVADOS DE 

LEITE QUEIJOS E 

DOCES

Produção de tipos variados 

de doces de leite, leite 

condensado, queijo cottage e 

requeijão cremoso.

Comunidade 

em geral 

acima de 15 

anos

15 05h 26 de junho
13h30 às 

18h00

Miriam Firmino 

Salvadego, 

aluna do Curso 

de Nutrição da 

UniFil. 

Orientadora: 

Mirian Cristina 

Maretti, 

docente da 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

9



22

PROPRIEDADES DA 

TABELA PERIÓDICA 

E SUAS RELAÇÕES 

COM A 

AGRONOMIA

O curso será dividido em 5 

módulos:  I  Tabela periódica 

e propriedades periódicas de 

interesse nas áreas de 

nutrição de plantas e/ou 

fertilidade de solos; II  

Fertilidade de Solos;  III  

Nutrição de plantas;  IV  

Correlação entre os três 

primeiros módulos;  V  

Aplicação aula prática.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Agronomia

45 20h
26 a 30 de 

junho

19h00 às 

22h30

Karla Cristiane 

de Souza e 

Karina Lucas 

Alves, alunas do 

Curso de 

Agronomia da 

UniFil. 

Orientadores: 

Angelita 

Aparecida 

Ribeiro da Silva 

e Gustavo 

Adolfo de 

Freitas 

Fregonezi,  

docentes da 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

23

TÉCNICAS 

ESPECTROFOTOMÉ

TRICA DE ESPÉCIES 

EM SOLO

Desenvolvimento de preparo 

de amostra e determinações 

analíticas em amostras de 

solo. Preparo de soluções, 

extração em Mehlich 

Determinação de 

Espectrofotometria de sódio 

potássio e fósforo.

Acadêmicos e 

profissionais 

na área 

agronômica

20 05h 28 de junho
13h30 às 

18h30

Mirian Ribeiro 

Alves Maiola, 

docente da 

UniFil. Jean 

Carlo 

Maschiare, 

engenheiro 

agrônomo pela 

UniFil.

Agrárias Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

10



24

COMO ATENDER 

CLIENTES PELO 

WHATSAPP?

Uso do WhatsApp como 

canal de atendimento ao 

cliente, técnicas de 

marketing para divulgação e 

promoção de marca e 

produtos da empresa. 

Relevância e características 

da ferramenta como 

relacionamento, inovação e 

aperfeiçoamento de clientes 

e produtos. Vendas, 

publicidade, gestão de 

grupos, remoção de spam e 

orientações.

Varejistas e 

pequenos 

comércios 

Pequenas e 

Médias 

Empresas 

Profissionais 

Liberais 

Coachs 

Médicos 

Professores 

Consultores 

etc Artesãos 

Empreendedor

es Startups 

Corretores de 

imóveis

100 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Vera Cristina de 

Moraes, atuação 

a mais de 15 

anos como 

Designer e mais 

de 10 anos com 

internet e 

tecnologia, 

escreve para o 

Portal Bonde 

sobre internet e 

tecnologia, 

ministrou vários 

cursos de 

marketing 

online, 

consultora 

Credenciada do 

Sebrae nas áreas 

de inovação 

design e 

marketing.

Comunicação Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

11



25
NOÇÕES BÁSICAS 

DE MARKETING

Conceitos básicos de 

marketing que conduzem à 

identificação da sua 

importância. Os meios para 

um planejamento efetivo, a 

utilização de estratégias e a 

execução de projetos que 

direcionem para  trocas de 

idéias, produtos e serviços 

que satisfaçam metas 

individuais e/ou 

organizacionais.

Acadêmicos de 

diferentes 

cursos

40 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Rosana Sohaila 

Teixeira 

Moreira, 

coordenadora 

do Curso de 

Educação Física 

da UniFil.

Comunicação Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

26 AUTOCAD BÁSICO

Comandos básicos do 

sistema Atalhos mais 

utilizados Sistemas de cotas

Acadêmicos de 

Engenharia 

Civil e 

Arquitetura e 

Urbanismo

25 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Carolina Alves 

do Nascimento 

Alvim, 

coordenadora 

do Curso de 

Engenharia Civil 

da UniFil.

Engenharias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

27

CÁLCULO DA 

LINHA DE 

INFLUÊNCIA 

UTILIZANDO O 

FTOOL

Roteiro para o cálculo da 

linha de influência de uma 

viga longarina, utilizando o 

software FTOOL. Modelagem 

de cargas móveis 

apresentada em norma e 

verificação das envoltórias de 

esforços.

Acadêmicos de 

Engenharia 

Civil e 

Arquitetura

25 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Lucas Dezotti 

Tolentino e 

Gabriel 

Monteiro 

Motta, alunos 

do Curso de 

Engenharia Civil 

da UniFil. 

Orientador: 

Marcos Vinício 

de Camargo, 

docente da 

UniFil.

Engenharias Presencial

ATENÇÃO: 

Necessário 

conhecimento 

intermediário de 

Ftool. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.

12



28 FTOOL BÁSICO

O curso propõe apresentar 

conceitos básicos referentes 

ao uso do software, 

possibilitando ao usuário a 

realização correta da 

modelagem e análise da 

estrutura. Será abordada a 

modelagem de vigas, pilares, 

pórticos e treliças.

Acadêmicos de 

Engenharia 

Civil e 

Arquitetura

20 04h 30 de junho
19h00 às 

22h30

Lucas Dezotti 

Tolentino e 

Gabriel 

Monteiro 

Motta, alunos 

do Curso de 

Engenharia Civil 

da UniFil. 

Orientador: 

Marcos Vinício 

de Camargo, 

docente da 

UniFil.

Engenharias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

29

JÁ PENSOU EM 

CONSTRUIR SUA 

CASA EM 

ALVENARIA 

ESTRUTURAL?

Processo construtivo. Estudo 

dos materiais utilizados. 

Emprego da modulação. 

Técnicas aplicadas na 

execução. Vantagens e 

desvantagens do processo.

Acadêmicos 

dos cursos de 

Engenharia 

Civil e 

Arquitetura

25 02h 26 de junho
19h00 às 

20h40

Ivo Marcelo 

Ramos Veiga, 

docente da 

UniFil.

Engenharias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

30

PRÁTICAS EM 

LABORATÓRIO DE 

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS

Ligação de lâmpadas, 

interruptores, sensores e 

controladores de iluminação. 

Medições com voltímetro, 

amperímetro, wattímetro e 

multímetro. Elaboração de 

conclusões a partir da 

atividade desenvolvida em 

grupos.

Acadêmicos 

dos cursos de 

Engenharia 

Civil 

Arquitetura e 

outros

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Antonio Luiz 

Sokoloski, 

docente da 

UniFil.

Engenharias Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

13



31
INTRODUÇÃO AO 

GEOGEBRA

Apresentar uma introdução à 

ferramenta computacional 

Geogebra, como inserir 

equações e gerar 

representações gráficas a 

partir de suas curvas de nível.

Acadêmicos de 

cálculo 

diferencial 

integral

30 03h 26 de junho
19h30 às 

22h00

Leandro 

Santiago Hirata 

e André 

Rodrigues da 

Silva, alunos do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil, 

Orientadora: 

Fernanda Taline 

da Silva Stori, 

docente da 

UniFil

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

32
INTRODUÇÃO AO 

LATEX

Apresentar os primeiros 

passos do Latex para a 

criação de documentos 

científicos e relatórios 

técnicos dentro das normas 

da ABNT. O programa 

possobilita a formatação 

automática, gerando maior 

qualidade estética às 

redações científicas.

Acadêmicos de 

Engenharia 

Ciências da 

Computação e 

áreas afins

30 03h 28 de junho
08h30 às 

11h00

André 

Rodrigues da 

Silva, aluno do 

Curso de 

Engenharia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Fernanda Taline 

da Silva Stori, 

docente da 

UniFil.

Engenharias Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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33

INTRODUÇAO À 

INFORMÁTICA 

PARA TERCEIRA 

IDADE

Capacitaçao básica para a 

computação, navegação na 

internet e ferramentas do 

computador. Oportunidade 

para quem quer aprender a 

utilizar o computador.

Terceira Idade 

e pessoas 

interessadas 

em 

informática 

básica

30 20h
26 a 30 de 

junho

14h00 às 

18h00

Felipe 

Hildebrandt e 

Lucas Hideki, 

alunos do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Edson Shinki 

Kaneshima, 

docente da 

UniFil.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

34
INTRODUÇÃO A 

IDE UNITY

Demonstração da IDE de 

desenvolvimento UNITY. 

Básico da linguagem C, tipos 

de dados, classes, visibilidade 

e modificadores de 

acessibilidade e herança. 

Desenvolvimento de um jogo 

roguelike  usando a 

ferramenta Unity. 

Noção básica 

de 

programação e 

desenvolvime

nto de jogos

20 12h
26 a 28 de 

junho

08h00 às 

12h00

Danilo Rufino 

Santos de Souza 

e Thiago Rafael 

da Silva Romão, 

alunos do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientadora: 

Simone 

Sawasaki 

Tanaka, docente 

da UniFil.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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35
MATEMÁTICA 

BÁSICA

Equações de Primeiro e 

Segundo Graus, Produtos 

Notáveis, Fatoração, Razão e 

Proporção, Potenciação e 

Seus Princípios 

Fundamentais, MMC, MDC e 

Porcentagem.

Acadêmicos 

do Ensino 

Médio e 

Primeiro 

Anistas de 

Exatas

12 12h
26 a 29 de 

junho

14h00 às 

16h30

Tatiana Yumi 

Mashima e Vitor 

Hiroyuki 

Nakano, alunos 

do Curso de 

Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientadora: 

Tânia Camila 

Kochmanscky 

Goulart, 

docente da 

UniFil.

Exatas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

36

CURSO DE  

DESTINAÇÃO DE 

IMPOSTO DE 

RENDA

Conceito de Imposto de 

Renda para Pessoas Físicas e 

para Pessoas Jurídicas. Quem 

pode doar. O que é 

destinação. Quem pode 

destinar. Em que momento 

pode ocorrer a destinação 

Formas de destinação.

Contadores 

administrador

es advogados 

e gestores ao 

público

60 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Gisela 

Aparecida 

Fonseca, possui 

pósgradação em 

Auditoria e 

Perícia pela PUC, 

pósgradação em 

Auditoria pela 

Unopar, 

graduação em 

Admistracão de 

Empresas e 

Ciências 

Contábeis pela  

FACCAR 

Rolândia.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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37

NOÇÕES BÁSICAS 

DE ESTATÍSTICA E 

ALGUMAS 

APLICAÇÕES 

PRÁTICAS

Desenvolvimento de alguns 

cálculos estatísticos, 

utilização da calculadora 

científica no modo estatístico 

como facilitadora para os 

principais cálculos 

estatísticos. Oportunidade 

para fortalecimento do 

conteúdo para os alunos de 

graduação.

Acadêmicos de 

graduação 

cursando 

estatística em 

2017

35 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Suzana Rezende 

Lemanski e 

Carlos Lopes 

Costa, docentes 

da UniFil.

Exatas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

38

INTRODUÇÃO À 

ÁLGEBRA LINEAR 

MATRIZES E 

DETERMINANTES

Introdução à disciplina de 

álgebra linear com uma 

apresentação sobre matrizes, 

seus tipos, operações e 

determinantes com aula 

expositiva e resolução de 

exercícios com orientação 

dos docentes.

Acadêmicos 

do primeiro 

ano de 

Computação e 

de cursos de 

exatas

20 08h
29 e 30 de 

junho

13h30 às 

17h30

Matheus Fávaro 

e Hugo 

Henrique 

Ribeiro dos 

Anjos, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientadora: 

Tania Camila 

Kochmanscky 

Goulart, 

docente da 

UniFil.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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39
UMA VISÃO GERAL 

DO UNIVERSO

Explanação geral sobre 

Astronomia e seu 

desenvolvimento histórico. 

Uma visão geral sobre 

sistema solar, galáxias e 

outros objetos astronômicos. 

Oportunidade para 

desenvolver noções básicas 

sobre astrofísica e conhecer 

algumas constelações.

Comunidade 

em geral
30 04h 26 de junho

19h00 às 

22h30

Carlos Lopes 

Costa, docente 

da UniFil.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

40
INTRODUÇÃO AO 

SQL

Curso básico na utilização da 

linguagem SQL,  Structured 

Query Language, para 

manipulação de dados.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área de 

Computação

15 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Edson Shinki 

Kaneshima, 

docente da 

UniFil.

Exatas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

41

O CRISTIANISMO 

NO PERÍODO DA 

REFORMA (SÉCULO 

XVI)

Aspectos históricos inerentes 

à Reforma Protestante e a 

Contra Reforma Católica no 

século XVI. Causas e 

consequências como 

movimento religioso.

Professores e 

acadêmicos de 

Teologia 

História 

Direito e 

Pedagogia

50 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Leandro 

Henrique 

Magalhães, 

docente da 

UniFil

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

42

ASPECTOS 

HISTÓRICOS DO 

CRISTIANISMO 

BRASILEIRO 

(SÉCULOS XVI A 

XIX)

Aspectos da religiosidade no 

Brasil Colônia. A abertura da 

fé e o Protestantismo 

Brasileiro no século XIX. A 

Igreja no início da República.

Professores e 

acadêmicos de 

Teologia 

História e 

Pedagogia

50 08h
27 e 28 de 

junho

08h00 às 

12h00

Leandro 

Henrique 

Magalhães, 

docente da 

UniFil

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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43

APRESENTAÇÕES 

EFICAZES: COMO 

FALAR EM 

PÚBLICO

Apresentações em público, 

vencendo o medo de falar 

em público. Formas de 

realizar uma apresentação, 

tipos de apresentações e 

recursos, gestos e postura. 

Comunicação visual, a voz e 

os vícios de linguagem, 

recursos visuais e sua 

utilização.

Interessados 

em aprimorar 

sua 

apresentação 

em público

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Vanessa Uehara 

Moniwa, 

graduada em 

Psicologia pela 

UniFil, cursando 

especialização 

em Dinâmica de 

Grupos,  SBDG e 

MBA em 

Desenvolviment

o Humano de 

Gestores na ISAE 

FGV, ampla 

atuação na área 

de RH em 

empresa 

multinacional, 

Maria Augusta 

Pacheco de 

Carvalho, aluna 

do Curso de 

Psicologia da 

UniFil, 

Orientadora: 

Rosangela 

Ferreira Leal, 

docente da 

UniFil

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

44

DIÁLOGOS SOBRE 

EDUCAÇÃO: 

CERTEZAS E 

APOSTAS

Diálogos sobre os 

pressupostos da Educação 

Pressupostos instrumentais 

O difícil caminhar do 

conhecimento humano 

Apostas na Educação

Docentes, 

discentes e 

comunidade 

externa

20 03h 30 de junho
19h00 às 

22h00

Lucy Mara 

Conceição, 

docente da 

UniFil

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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45

TEOPSICOTERAPIA 

E PSICOLOGIA 

VOCACIONAL

Genograma para diagnóstico, 

autointegração fetal, 

liberação, integração e 

equilíbrio pessoal, 

autodiálogo pessoal. As sete 

vias da vida inconsciente e 

consciente. Informar, educar 

e formar.

Para as 

pessoas que 

estão 

interessadas 

em 

Teopsicoterapi

a

30 12h
26 a 29 de 

junho

19h30 às 

22h00

Samuel Couto 

Cabral, teólogo, 

pedagogo, 

orientador 

educacional, 

doutorado em 

Psicologia 

Escolar e 

Desenvolviment

o pela 

Universidade 

Complutense de 

Madrid Espanha, 

Silas Barbosa 

Dias, docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

46

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM: 

CONTRIBUIÇÕES 

EM SALA DE AULA

O processo de avaliação da 

aprendizagem e sua 

caracterização. Avaliação 

formativa, avaliação 

classificatória e aplicações 

em sala de aula.

Professores de 

todos os níveis 

de ensino e 

acadêmicos 

dos cursos de 

graduação

20 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Cláudia Fátima 

de Melo 

Favarão, mestre 

em Educação 

pela UEL, 

doutoranda do 

programa do 

departamento 

de Geociências 

UEL, docente do 

Ensino 

Fundamental.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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47

ETNOMUSICOLOGI

A (ANTROPOLOGIA 

DA MÚSICA): 

ASPECTOS 

TEÓRICOS E 

PRÁTICOS

Definição de 

Etnomusicologia. Breve 

contextualização histórica da 

área e principais autores. 

Experiência prática de 

etnografia em contexto 

urbano e de cultura popular. 

Discussão sobre a 

experiência prática, 

transcrições, relatos, etc. 

Apontamentos finais, 

sugestão de bibliografia, 

vídeos, etc.

Interessados 

em Música e 

Ciências 

Sociais

20 09h
27 a 29 de 

junho

19h00 às 

22h00

Júlio César Silva 

Erthal, mestre 

em 

Etnomusicologia 

pela UFRJ e 

doutorando na 

mesma área 

pela UNIRIO, é 

licenciado em 

Música pela UEL. 

Ronaldo Matos, 

mestre em 

Etnomusicologia 

pela UNESP, 

Instituto de 

Artes licenciado 

em Música pela 

UEL.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

48

TEORIA 

PSICANALÍTICA DE 

FREUD A LACAN: 

PULSÃO, DESEJO E 

OBJETO

Abordagem dos 

fundamentos da teoria 

psicanalítica, enfocando a 

pulsão e o desejo com sua 

face significante. 

Discernimento e 

compreensão do conceito de 

objeto. Objeto como causa 

do desejo.

Acadêmicos e 

profissionais 

interessados 

na Psicanálise

30 03h 28 de junho
19h00 às 

22h00

Fernanda de 

Souza Borges, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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49

FRANCÊS 

INSTRUMENTAL 

PARA VIAGENS

O curso objetiva 

instrumentalizar seus 

participantes para 

conversações básicas e 

situações experienciadas no 

contexto de uma viagem 

internacional, como por 

exemplo em aeroporto, 

hotéis, restaurante e 

passeios pelas cidades.

Acadêmicos e 

professores da 

instituição e 

comunidade 

em geral

30 04h

26 de junho 

das 19h00 

às 22h30 ou 

28 de junho 

das 08h20 

às 12h00

Bruno Sanches 

Mariante da 

Silva, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

50
CARTAZ-

MANIFESTO

Oficina de criação de 

cartazes por meio de técnicas 

analógicas sem o apoio de 

computador. A atividade 

consiste na construção de 

um diálogo visual sobre a 

atualidade, pontuando as 

características culturais 

estéticas e políticas do 

cartaz.

Acadêmicos de 

Design Artes 

Visuais e 

comunidade 

em geral

20 06h
28 e 29 de 

junho

19h00 às 

22h00

Maikon Nery, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

ATENÇÃO: trazer 

referências pessoais 

como fotos revistas 

jornais papéis 

coloridos 

embalagens e 

panfletos Cartolina 

150g 50x66 branca 

lápis grafite tesoura 

cola e fita isolante 

preta

22



51

MAXIXE GÊNEROS 

MUSICAIS 

POPULARES 

URBANOS

Curso teórico sobre o 

maxixe. Breve história do 

maxixe, música e dança. 

Compositores pioneiros e 

suas principais composições. 

Células rítmicas utilizadas nos 

principais instrumentos 

violão cavaco e percussão.

Acadêmicos de 

música e 

demais 

interessados

25 02h 26 de junho
19h00 às 

21h00

Júlio César Silva 

Erthal, mestre 

em Música 

Etnomusicologia 

pela UFRJ e 

doutorando pela 

UNIRIO na 

mesma área. É 

licenciado em 

Música pela UEL 

e toca flauta e 

sax em grupos 

de samba e 

choro de 

Londrina. 

Samuel Wendel 

Muniz de Paulo, 

violonista de 6 e 

7 cordas, 

apresenta o 

canal" Um violão 

em apuros" no 

Youtube, 

escreve 

regularmente 

para a Revista 

Violão Mais e 

toca em grupos 

de samba e 

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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52

DELIMITAÇÃO DE 

PERÍCOPES 

BÍBLICAS

Destina-se às identificações e 

aplicações de critérios 

delimitadores de textos 

bíblicos. Exercícios práticos e 

produção textual, 

justificando as delimitações. 

Uso de versões bíblicas em 

português, grego e hebraico, 

identificando os itens 

delimitadores de perícopes.

Acadêmicos de 

Teologia e 

interessados 

no tema

20 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Ênio Caldeira 

Pinto, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
ATENÇÃO: Trazer 

bíblias em português

53

TEOLOGIA 

METAFÓRICA: 

BÍBLIA E TEOLOGIA 

CONTEXTUALIZAD

AS

Estuda-se a teologia 

metafórica e sua relevância 

para a aplicabilidade em 

contextos cristãos. 

Conceituação e exposição 

teórica de Sallie McFague 

como construção do pensar e 

agir teológico. Exemplos 

bíblicos e conceituais da 

Teologia Metafórica.

Acadêmicos 

em Teologia e 

interessados 

no tema

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Ênio Caldeira 

Pinto, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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54

TIPOLOGIAS DE 

LIDERANÇA 

EVANGÉLICA EM 

LONDRINA

A partir da teoria 

habermasiana de ação 

comunicativa, serão 

identificadas as tipologias de 

liderança evangélica em 

Londrina. Ênfase nos 

descritivos das ações 

normativas teleológicas, 

dramáticas e estratégicas e 

suas hermenêuticas. 

Tipologias da Liderança e 

Administração Cristã.

Acadêmicos de 

Teologia 

Filosofia 

História e 

Direito

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Ênio Caldeira 

Pinto, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

55
EDIÇÃO DE VÍDEO: 

NÍVEL INICIANTE

Desenvolvimento de 

aptidões proativas na 

atualização do software 

Adobe Premiere. Capacitar o 

profissional para iniciação na 

edição de vídeos. 

Oportunidades para ampliar 

as habilidades e atender 

demandas audiovisuais.

Acadêmicos de 

Design Artes 

visuais e 

comunicação

15 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Paulo 

Quinhone, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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56

CLÍNICA 

PSICANALÍTICA: 

INÍCIO DO 

TRATAMENTO E 

DIREÇÃO DE CURA

O curso versará sobre a 

clínica psicanalítica a partir 

de Freud e Lacan. As 

entrevistas preliminares e 

suas funções. Discutírá a 

entrada em análise, levando 

em conta o manejo da 

transferência, bem como o 

diagnóstico diferencial. Na 

direção de cura a ética da 

psicanálise e o desejo do 

inconsciente.

Acadêmicos e 

profissionais 

da Psicologia

30 02h 27 de junho
08h00 às 

10h00

Selmara Merlo 

Londero, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

57

ESTRUTURA 

NORMATIVA 

CIENTÍFICA: 

NORMAS DA ABNT 

E APRESENTAÇÕES 

CIENTÍFICAS

Destina-se para alunos que 

necessitam desenvolver um 

texto acadêmico, artigo, TCC, 

monografia. Propõe-se a 

caracterizar uma pesquisa 

científica, discutindo como 

desenvolver um pensamento 

questionador. Serão 

apresentadas estratégias e 

noções de estrutura de texto 

científico e normas da ABNT.

Acadêmicos de 

graduação e 

pós-graduação

40 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Patricia Martins 

Castelo Branco, 

docente da 

UniFil. Denise 

Dias de Santana, 

coordenadora 

do Curso de 

Administração 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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58

DISTRIBUIÇÃO, 

ARMAZENAGEM E 

GESTÃO DE 

ESTOQUES

Sistema logístico e funções 

adequadas ao processo de a 

armazenagem. Área de 

suprimentos e adoção de 

sistema de armazenagem. 

Sistema racional de 

armazenagem de matérias 

primas e insumos.

Acadêmicos 

do curso de 

Administração 

e profissional 

de Logística

30 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Heli Xavier de 

Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

59

ENSINO E 

TRANSMISSÃO DA 

PSICANÁLISE: 

FORMAÇÃO DO 

ANALISTA

Discussão sobre a formação 

do profissional que trabalha 

com Psicanálise As funções 

dos diferentes espaços de 

ensino e trabalho faculdades 

cursos grupos de estudos 

seminários associações 

pautados no tripé da 

formação do analista deixada 

por Freud Abordagem da 

Psicanálise em Intensão e 

Extensão

Acadêmicos de 

Psicologia e 

demais 

interessados 

em Psicanálise

30 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Mônica 

Fujimura Leite, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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60
HOMOFOBIA É 

UMA FOBIA?

Análise baseada na teoria 

psicanalítica sobre o que é 

homofobia, buscando 

compreendê-la como uma 

fobia descrita por Freud. 

Abordagem de uma 

contextualização histórica a 

respeito da 

homossexualidade e 

homofobia, assim como as 

diversas questões 

relacionados ao público LGBT 

na sociedade 

contemporânea.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Psicologia e 

áreas afins

25 02h 26 de junho
19h00 às 

21h00

Fernando 

Wesley Veiga, 

graduado em 

Psicologia pela 

UniFil psicólogo 

clínico com 

abordagem 

psicanalítica e 

militante LGBT.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

61

EU SOU DE 

NINGUÉM E TODO 

MUNDO É MEU 

TAMBÉM: A BUSCA 

DE SI NA 

ADOLESCÊNCIA

Explanações teóricas sobre o 

desamparo e suas 

consequências na 

adolescência com 

comentários sobre esta fase 

crucial do amadurecimento 

humano que traz o 

surgimento de novas 

relações extrafamiliares e 

mudanças na vida do jovem 

o colocando em uma 

situação delicada que 

demanda atenção e cuidado.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Psicologia e 

Educação

35 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Silvia do Carmo 

Pattrelli, 

docente da 

UniFil. Eric 

Rossendo 

Romero, 

psicólogo 

formado pela 

UniFil, 

experiência na 

atuação 

institucional e 

clínica com 

adolescentes.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

28



62

LUTERO: O 

HOMEM POR TRÁS 

DO MITO

O curso apresenta alguns 

principais tópicos da vida de 

Lutero e a trajetoria até a 

Reforma Protestante. 

Contexto histórico, politico e 

social  e a relação com igreja 

cristã.

Comunidade 

em geral a 

partir dos 14 

anos

30 06h
27 e 28 de 

junho

19h00 às 

22h00

Denise Martins 

Americo de 

Souza, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

63

AQUARELA COMO 

MEIO DE 

REPRESENTAÇÃO

Técnica de aquarela como 

meio de representação 

visual. Uso da técnica em 

concepção de projeto 

arquitetônico. 

Representação de 

perspectiva.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

Urbanismo

8 08h 30 de junho

08h20 às 

12h00 e 

das 13h30 

às 17h10

Regina Céli, 

artista plástica e 

proprietária do 

Studio de Artes 

Regina Céli. 

Roberto 

Mititaka Ikeda, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

papel Montval A4 

300g estojo de 

aquarela bisnaga de 

12 cores pincel 

redondo pelo 

sintético malha de 

camiseta velha prato 

de porcelana garrafa 

de vidro de palmito

64

TEORIA DO 

MUNDO JUSTO: A 

PERCEPÇÃO DE 

JUSTIÇA, O JOVEM 

E A CONSTITUIÇÃO

O curso tem como principal 

foco apresentar relatos de 

pesquisas realizadas na 

cidade de Londrina, sobre a 

percepção quanto ao 

conceito de justiça por 

jovens do Ensino Médio de 

escolas públicas e privadas. 

Importância da Constituição 

Federal no processo de 

identidade cidadã.

Adultos e 

jovens a partir 

de 15 anos

30 02h 29 de junho
19h00 às 

20h30

Bruna Mariele 

Camargo e 

Rafael 

Monteiro, 

alunos do Curso 

de Direito da 

UniFil. 

Orientadora: 

Denise Martins 

Americo de 

Souza, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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65
TÉCNICA DO GIZ 

PASTEL SECO

Técnica de giz pastel seco 

como meio de representação 

gráfica aplicação em 

perspectiva de projeto 

arquitetônico.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

Urbanismo

8 08h 27 de junho

08h20 às 

12h00 e 

das 13h30 

às 17h10

Regina Céli, 

artista plástica e 

proprietária do 

Studio de Artes 

Regina Céli. 

Roberto 

Mititaka Ikeda, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

ATENÇÃO: Trazer giz 

pastel seco papel 

miteintes craft A4 

200g papel color plus 

preto marrom azul 

vermelho

66

ADOBE 

PHOTOSHOP: 

TÉCNICAS DE 

PRODUTIVIDADE

Técnicas simples que 

facilitam a vida e agilizam o 

trabalho no software.

Acadêmicos de 

Design, Artes 

Visuais, 

Publicidade e 

Marketing

24 03h 27 de junho
19h10 às 

22h10

Flavio Furlaneto 

Quintanilha 

Junior, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

67

QUANTO COBRAR 

POR SEU 

TRABALHO? 

ORÇAMENTO PARA 

PRESTADORES DE 

SERVIÇO

Cálculo, formulação e 

apresentação de orçamentos 

para profissionais da área de 

serviços.

Profissionais 

prestadores de 

serviços

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Flavio Furlaneto 

Quintanilha 

Junior, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

68

O ENSAIO COMO 

ESPAÇO DE 

FORMAÇÃO 

TEOLÓGICO-

MUSICAL

Reflexão sobre o ensaio de 

grupos musicais, bandas e 

coros, principalmente 

enquanto espaço de 

formação teológica e 

musical. Possibilidades de 

educação musical no ensaio. 

Análise e desenvolvimento 

de técnicas de ensaio.

Participantes 

de grupos 

musicais e 

comunidade 

em geral

30 03h 26 de junho
19h00 às 

21h30

Thiago Leme 

Marconato, 

licenciado em 

Música pela UEL.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

30



69

CENTRO E 

PERIFERIA: ONDE A 

CENTRALIDADE 

ESCONDE A 

SEGREGAÇÃO DO 

DIREITO À CIDADE

Tomando a cidade como 

espaço de construções 

sociais, o curso versa analisar 

os modos de apropriação do 

espaço da periferia como 

campos de disputas de 

poderes. Desse modo será 

trabalhada a dicotomia, 

periferia e centralidade fora 

do eixo tradicional, mas 

buscando compreender seus 

interesses.

Acadêmicos de 

História, 

Ciências 

Sociais e 

Arquitetura e 

Urbanismo

20 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Daniela Reis de 

Moraes, possui 

licenciatura em 

História pela 

UEL, mestre em 

História pela 

Universidade 

Júlio de 

Mesquita Filho, 

UNESP,Assis - 

SP. Experiência 

em História 

Memória e 

Urbanismo.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

70
ORATÓRIA COM 

PNL

Descubra como a PNL pode 

mudar e transformar sua vida 

pessoal, profissional e 

familiar. Conquiste seus 

sonhos metas e viva o 

sucesso.

Acadêmicos, 

docentes, 

líderes e 

profissionais 

de diversas 

áreas

500 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Rafael Kudo, 

doutor em 

Hipnose Clínica, 

doutor hc em 

Programação 

Neurolinguística, 

doutor hc em 

Parapsicologia, 

Parapsicólogo, 

Psicopedagogo 

Master Trainer 

em Coach  

Mentoring PNL e 

Hipnose.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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71

VENDAS E 

NEGOCIAÇÃO COM 

PNL

Fantásticas e avançadas 

técnicas de negociação e 

vendas através dos padrões 

de comunicação de PNL para 

a argumentação, fidelização 

e sucesso em vendas.

Acadêmicos, 

docentes, 

líderes e 

profissionais 

de diversas 

áreas

500 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Rafael Kudo, 

doutor em 

Hipnose Clínica, 

doutor hc em 

Programação 

Neurolinguística, 

doutor hc em 

Parapsicologia, 

Parapsicólogo, 

Psicopedagogo 

Master Trainer 

em Coach  

Mentoring PNL e 

Hipnose.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

72

INTRODUÇÃO À 

PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTIC

A PNL

Descubra como a PNL pode 

mudar e transformar sua vida 

pessoal profissional e 

familiar. Conquiste seus 

sonhos metas e viva o 

sucesso.

Acadêmicos, 

docentes, 

líderes e 

profissionais 

de diversas 

áreas

500 03h 28 de junho
19h00 às 

22h00

Rafael Kudo, 

doutor em 

Hipnose Clínica, 

doutor hc em 

Programação 

Neurolinguística, 

doutor hc em 

Parapsicologia, 

Parapsicólogo, 

Psicopedagogo 

Master Trainer 

em Coach  

Mentoring PNL e 

Hipnose.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

32



73 COACHING

Saiba como uma das mais 

modernas e atuais 

ferramentas de 

desenvolvimento humano 

pode transformar sua vida e 

ajudar a conquistar todos os 

seus objetivo.

Acadêmicos, 

docentes, 

líderes e 

profissionais 

de diversas 

áreas

500 03h 29 de junho
19h00 às 

22h00

Rafael Kudo, 

doutor em 

Hipnose Clínica, 

doutor hc em 

Programação 

Neurolinguística, 

doutor hc em 

Parapsicologia, 

Parapsicólogo, 

Psicopedagogo 

Master Trainer 

em Coach  

Mentoring PNL e 

Hipnose.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

74

COACHING PARA O 

EMAGRECIMENTO 

RÁPIDO E 

NATURAL

O funcionamento cerebral. 

Como seu cérebro faz as 

escolhas, preferências e 

resiste às mudanças. Como 

driblar o medo, a compulsão 

e o desejo alimentar. 

Mudanças de padrões de 

comportamento e mudança 

de vida e muito mais.

Acadêmicos, 

docentes, 

líderes e 

profissionais 

de diversas 

áreas

500 03h 30 de junho
19h00 às 

22h00

Rafael Kudo, 

doutor em 

Hipnose Clínica, 

doutor hc em 

Programação 

Neurolinguística, 

doutor hc em 

Parapsicologia, 

Parapsicólogo, 

Psicopedagogo 

Master Trainer 

em Coach  

Mentoring PNL e 

Hipnose.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

33



75

FORRÓ 

UNIVERSITÁRIO E 

SERTANEJO

Conexão com o casal. 

Comprometimento com o 

par. Musicalidade e giros 

variados. Forró em roda. 

Acadêmicos e 

a comunidade 

em geral

60 04h
27 e 29 de 

junho

17h10 às 

19h10

Rodrigo Rocha, 

aluno do Curso 

de 

Administração 

da UniFil. 

Orientadora: 

Denise Dias de 

Santana, 

coordenadora 

do Curso de 

Administração 

da UniFil. Laís 

Moura Ferreira 

Rocha, graduada 

em Educação 

Física  pela UEL, 

formação por 

Jaime Arôxa e 

parceira de 

dança de 

Rodrigo Rocha.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

76

PSICOLOGIA 

ANALÍTICA DE 

JUNG E MEDICINA 

TRADICIONAL 

CHINESA: 

DIÁLOGOS 

POSSÍVEIS

Apresentar e analisar os 

possíveis diálogos entre a 

Psicologia Analítica de Carl 

Gustav Jung e a Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), 

identificando pontos de 

aproximação das duas 

teorias quanto à base 

filosófica, visão de homem, 

técnicas terapêuticas, dentre 

outros paralelos possíveis.

Acadêmicos, 

profissionais e 

interessados 

em Psicologia 

e MTC

30 04h 27 de junho
14h00 às 

18h00

Vanessa Peter 

Signorini, 

psicóloga clínica 

da Gaia Clínica 

de Psicologia 

Analítica em 

Londrina-PR, pós 

graduanda em 

Acupuntura 

Auriculoterapeu

ta, especialista 

em Recursos 

Humanos.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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77

INTRODUÇÃO À 

PSICOLOGIA 

ARQUETÍPICA

A Psicologia Arquetípica se 

configura como uma visão 

teórica que possui como 

principal autor James 

Hillman. Para profissionais do 

campo terapêutico que 

consideram os arquétipos 

como essência do seu 

trabalho, a Psicologia 

Arquetípica, tema do 

presente curso, apresenta-se 

como uma via importante.

Psicólogos e 

acadêmicos de 

Psicologia

35 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Helton 

Marculino de 

Souza, psicólogo 

especialista em 

Saúde Mental 

pela UEL, 

especializando 

em Psicologia 

Analítica 

Junguiana pela 

UNICAM, 

membro 

fundador da 

Gaia  Psicologia 

Analítica.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

78

VIVENCIANDO 

RELACIONAMENTO

S PROFUNDOS 

ATRAVÉS DA 

EXPERIÊNCIA DA 

MESA

Vivenciando a experiência da 

mesa à luz dos princípios 

bíblicos, visando desfrutar as 

bênção de se investir nestes 

momentos em família e 

pessoas queridas, 

construindo relacionamentos 

mais fortes, abençoados e 

sadios.

Mulheres 

líderes e 

comunidade 

em geral

20 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Valéria Maria 

Barreto Motta 

dos Santos, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

79

A REVOLUÇÃO 

DIGITAL E SEUS 

EFEITOS SOBRE AS 

RELAÇÕES E O 

COMPORTAMENT

O HUMANO

Discutir, sob o olhar da 

Psicologia, os efeitos que a a 

revolução digital apresenta 

sobre o comportamento 

humano, suas relações e 

fenômenos culturais.

Acadêmicos de 

Psicologia e 

simpatizantes

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Beatriz Azem 

Correa, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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80

PSICOLOGIA 

ANALÍTICA: 

CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS

Introdução à Psicologia 

Analítica desenvolvida por 

Carl Gustav Jung, abordando 

alguns de seus conceitos 

fundamentais como 

inconsciente pessoal, 

inconsciente coletivo, 

símbolo arquétipo, persona, 

ego, sombra animus, anima e 

self.

Acadêmicos de 

Psicologia
60 04h 28 de junho

08h00 às 

12h00

Giselli Renata 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

81

CURSO TEÓRICO 

SOBRE PRODUÇÃO 

DE CERVEJA 

ARTESANAL

Curso voltado a estudantes 

de graduação que buscam 

entender todo o processo de 

produção de cervejas 

artesanais, desde o histórico 

sobre a cerveja, a bioquímica 

envolvida em todo o 

processo e, principalmente, 

os métodos artesanais de 

produção.

Acadêmicos, 

funcionários e 

docentes da 

unifil

20 04h 27 de junho
08h00 às 

12h00

Pedro Henrique 

Freitas Cardines, 

docente da 

UniFil

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

82

PREPARO DE 

CARNE COM 

CURRY INDIANO

Serão ofertados dois 

métodos sobre o preparo de 

carne com curry indiano: um 

de cordeiro e outro de carne 

bovina.

Comunidade 

em geral
20 03h 27 de junho

19h00 às 

22h00

Júlio Celso 

Moraes de 

Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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83
COZINHA 

MEDITERRÂNEA

Elaboração e apresentação 

de três diferentes pratos da 

cozinha mediterrânea. Além 

das receitas, serão 

abordados os benefícios da 

dieta mediterrânea.

Pessoas 

interessadas 

pela cozinha 

mediterrânea

20 03h 29 de junho
09h00 às 

12h00

Júlio Celso 

Moraes de 

Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

84
CURSO BÁSICO DE 

RISOTOS

Conhecimento teórico sobre 

a história do prato, técnicas e 

dicas. Aula prática 

demostrativa das receitas 

fornecidas para os alunos e 

degustação dos pratos 

preparados em aula pelo 

docente, a fim de capacitar 

os mesmos em habilidades 

básicas de risoto.

Interessados 

pela cozinha 

italiana

20 04h 27 de junho
08h20 às 

12h00

Paulo Vitor 

Mendonça 

Guedes, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

85
COZINHA 

CONTEMPORÂNEA

Identificar técnicas culinárias. 

Desenvolver criatividade, 

aperfeiçoando as habilidades 

de cozinha através da 

prática. Diferenças entre as 

cozinhas tradicionais da 

cozinha contemporânea.

Interessados 

pela cozinha 

contemporâne

a

24 04h 30 de junho
08h20 às 

12h00

Paulo Vitor 

Mendonça 

Guedes, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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86
HAMBÚRGUER 

GOURMET

Elaboração de três 

variedades de hambúrgueres 

artesanais (cordeiro, suíno e 

bovino) e com molhos 

diferenciados (pêsto, hortelã, 

hollandaise e barbecue).

Interessados e 

amantes da 

Gastronomia

20 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Fabiano 

Pedroso, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

87

CURSO DE 

MOLHOS PARA 

MASSAS

Conhecimento da forma 

correta de cozimento das 

massas. Acompanhamento 

da execução de molhos 

clássicos e criativos, bem 

como a forma adequada de 

incorporar o molho à massa.

Comunidade 

em geral
25 02h 27 de junho

09h30 às 

11h30

Lucimeire 

Sifuentes, 

docente da 

UniFil

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

88
PREPARO DE 

MASSAS FRESCAS

Técnicas no preparo de 

massas frescas.

Comunidade 

em geral
20 03h 28 de junho

09h00 às 

12h00

Joelson 

Graciano 

Feliciano, 

docenet da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

89 PÃES ARTESANAIS

Pães integrais doces e 

salgados, pães de 

fermentação natural, 

petiscos sem glúten.

Comunidade 

em geral
20 04h 27 de junho

19h00 às 

22h35

Jair Junior 

Monteiro Solin, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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90

ALIMENTE-SE BEM 

COM A LOGÍSTICA 

REVERSA DE 

ALIMENTOS

Desenvolver novos produtos 

a partir do resíduos de 

alimentos: talos entre cascas, 

folhas, sementes e cascas, 

favorecendo o retorno e 

reciclagem de subprodutos 

na produção de preparações 

alimentícias.

Comunidade 

em geral
15 05h 27 de junho

13h30 às 

18h00

Aline Stefany 

Pereira de Lima, 

aluna do Curso 

de Nutrição da 

UniFil. 

Orientadora: 

Mirian Cristina 

Maretti, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: esse curso 

acontecerá no 

Campus Palhano – 

Rod. Mábio 

Gonçalves Palhano, 

3000. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

91

CONCEITOS PARA 

REABILITAÇÃO DE 

QUADRIL E JOELHO

O curso contará com 

conteúdo teórico-prático, 

envolvendo a anatomia e 

biomecânica do quadril e 

joelho, fisiopatologias, 

avaliação e tratamento 

voltado para a prática clínica 

baseada em evidência 

científica.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Fisioterapia

12 08h 27 de junho

08h30 às 

12h00 e 

das 14h00 

às 17h30

Vitor Alexandre 

Kurunczi 

Ferreira, UEL, 

Especialista em 

Fisioterapia 

Traumatoortopé

dica Funcional, 

Barbara 

Pasqualino 

Fachin, 

Residente em 

Fisioterapia 

Traumatoortopé

dica Funcional.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil. 

Trazer material para 

anotação e roupa 

adequada para 

atividade física.
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92

WORKSHOP 

MAQUIAGEM 

PROFISSIONAL

Destina-se aos cuidados com 

a pele. Passo a passo da 

aplicação da pré-maquiagem, 

preparação dos olhos e 

estudo das tendências em 

maquiagem.

Pessoas 

interessadas 

em 

maquiagem

20 02h 27 de junho
09h00 às 

11h00

Perla Jussara 

Santos Almeida 

de Moraes, 

docente da 

UniFil, Dominick 

Teodoro, 

graduada em 

Estética e 

Imagem Pessoal, 

pósgraduada em 

Estética Facial e 

Corporal, tutora 

EAD do curso de 

Embelezamento 

em Estética e 

Imagem Pessoal 

e Estética e 

Cosmética da 

Unopar e 

Anhanguera 

Educacional e 

maquiadora 

profissional 

desde 2005.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

93

ESTRATÉGIAS 

NUTRICIONAIS NA 

PRÁTICA CLÍNICA

Conhecimento de novas 

estratégias nutricionais e sua 

aplicabilidade na prática 

clínica, o que realmente 

funciona e quando deve ser 

utilizada.

Acadêmicos de 

graduação em 

Nutrição e 

áreas afins

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Carla Regina 

Pires, docente 

da UniFil

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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94

NOVAS 

TECNOLOGIAS 

APLICADAS À 

DERMATOFUNCIO

NAL, 

RADIOFREQUÊNCI

A E 

LIPOCAVITAÇÃO

Introdução à anatomia da 

pele e tecido adiposo. 

Mecanismo de ação dos 

equipamentos de 

radiofrequência e 

lipocavitação. Indicações e 

contraindicações dos 

tratamentos. Associação de 

tratamentos e montagem de 

protocolos. Aplicação prática.

Profissionais e 

acadêmicos de 

fisioterapia e 

estética

10 08h 30 de junho

09h00 às 

12h00 e 

das 13h00 

às 17h00

Thalita Correa 

Neves Pires, 

fisioterapeuta 

pógraduada em 

Dermatofuncion

al, instrutora de 

Pilates, atua na 

área de estética 

a 8 anos 

ministra cursos 

livres a 3 anos 

na área de 

Dermatofuncion

al.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

toalha de banho 

toalha de rosto roupa 

apropriada para 

prática corporal

95

INTRODUÇÃO A 

EXAMES DE 

IMAGEM EM 

TRAUMATOLOGIA 

E ORTOPEDIA 

PARA 

FISIOTERAPEUTAS

Introduzir principais 

conceitos, estimular a análise 

de exames radiográficos 

através de imagens e 

discussões, estimular 

pensamento crítico e 

relacionar à prática clínica.

Acadêmicos de 

fisioterapia e 

fisioterapeutas

20 08h
27 e 28 de 

junho

19h00 às 

22h30

Gustavo Felipe 

Marques de 

Oliveira, 

Residente em 

Fisioterapia 

Traumatoortopé

dica Funcional 

pela UELHU, 

Formação no 

Mulligan 

Concept, 

Método Therapy 

Taping, Método 

FMS e Graduado 

pela UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

96

DEPILAÇÃO COM 

CERA EGÍPCIA 

HIPOALERGÊNICA 

100% 

DESCARTÁVEL

Técnicas de depilação e 

demonstração prática com 

cera hipoalergênica.

Depiladoras 

esteticistas e 

interessados 

na área e tema

20 02h

26 de junho 

das 09h00 

às 11h00 ou 

28 de junho 

das 19h00 

às 21h00

Perla Jussara 

Santos Almeida 

de Moraes, 

docente da 

UniFil

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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WORKSHOP DE 

DESIGNER DE 

SOBRANCELHAS

Prática de marcação da 

sobrancelha, correção e 

preenchimento de falhas. 

Estudo sobre a assimetria do 

rosto. Ênfase em designer de 

sobrancelhas.  

Interessados 

em designer 

de 

sobrancelhas

20 02h 28 de junho
19h00 às 

21h00

Karla Ravagnani 

Rodrigues, 

graduada em 

Estética e 

Cosmética pela 

Unopar 

ministrante de 

cursos na Perla 

Cosméticos, 

atendimento em 

clínica de 

estética há 4 

anos, Perla 

Jussara Santos 

Almeida de 

Moraes, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

98

FISIOTERAPIA 

NEUROFUNCIONAL 

NA ESCLEROSE 

LATERAL 

AMIOTRÓFICA 

(ELA)

Introdução à doença: 

etiologia, fisiopatologia e 

quadro clínico. Tratamento 

com ênfase na abordagem 

fisioterapêutica. Estudo de 

caso e cuidados paliativos.

Fisioterapeuta

s e graduandos 

do curso de 

fisioterapia

15 02h 26 de junho
20h00 às 

21h30

Rogério José de 

Souza, UEL, 

Residente em 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

pelo Hospital 

Universitário de 

Londrina.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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NEUROANATOMIA 

FUNCIONAL DO 

CÓRTEX CEREBRAL, 

CEREBELO E 

TRONCO 

ENCEFÁLICO

Desenvolvimento do Sistema 

Nervoso Central. Divisão do 

Sistema Nervoso. 

Neuroanatomia funcional do 

córtex lobo frontal, parietal, 

occipital, temporal e ínsula, 

cerebelo e tronco encefálico 

com ênfase na função e 

comprometimento pós-

lesão.

Graduandos 

da área da 

saúde e 

fisioterapeutas

15 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Rogério José de 

Souza, UEL, 

Residente em 

Fisioterapia 

Neurofuncional 

pelo Hospital 

Universitário 

Regional Norte 

do Paraná.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

100

POLIMORFISMOS 

GENÉTICOS EM 

PACIENTES COM 

CÂNCER DE 

PRÓSTATA

A busca por novos 

biomarcadores para auxiliar 

no diagnóstico do CâP tem 

sido muito estudada, pois é 

uma doença multifatorial. Os 

SNPs são marcadores que 

estão relacionados com a  

suscetibilidade da doença, 

podendo alterar a expressão 

gênica e resultar no 

desenvolvimento tumoral.

Graduados e 

interessados 

dos cursos de 

Biomedicina 

Farmácia e 

Enfermagem

25 04h 30 de junho
08h30 às 

12h00

Monyse de 

Nóbrega, 

biomédica 

graduada pela 

UniFil, 

mestranda em 

Genética e 

Biologia 

Molecular pela 

UEL com ênfase 

em 

Oncogenética.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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FITOQUÍMICOS NA 

PREVENÇÃO 

CONTRA OS 

CÂNCERES DO 

TRATO 

GASTROINTESTINA

L (TGI)

Correlacionar os agentes 

injuriantes com neoplasias 

gastrointestinais, abordando 

os mecanismos de ação 

cancerígenos. Analisar a ação 

metabólica dos fitoquímicos 

com potencial 

anticancerígeno adjunto à 

prevenção e tratamento 

contra os cânceres do TGI e 

destacar quantidades para 

prevenção e tratamento.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área de 

saúde e afins

30 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Laís Alencar 

Tabosa Curvello, 

graduada em 

Nutrição pela 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

102

MORTE: ASPECTOS 

BIOLÓGICOS 

LEGAIS, 

RELIGIOSOS E 

SOCIAIS DO FIM

Apresentação do conceito de 

morte e seus diferentes 

enfoques, técnicas para 

definição de óbito e tempo 

de ocorrência, fenômenos 

abióticos e transformativos, 

questões legais associadas à 

morte, visões religiosas da 

passagem, questões sociais e 

econômicas. 

Acadêmicos e 

profissionais 

das áreas 

biológicas e da 

saúde

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Allan James de 

Castro 

Bussmann, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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MORFOLOGIA 

ASSOCIADA AO 

EXAME 

RADIOLÓGICO

Correlacionar estrututas 

anatômicas com imagens 

radiológicas e interpretação 

básica de achados em 

exames de imagem, 

estabelecendo relações com 

densidades, formas e 

características de tecidos.

Acadêmicos e 

profissinais da 

saúde e áreas 

afins

15 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Allan James de 

Castro 

Bussmann, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

104

TÉCNICAS BÁSICAS 

DE ANATOMIA DE 

SUPERFÍCIE

Apresentação e técnicas de 

identificação de estruturas 

do sistema esquelético e 

articular in vivo, utilizando 

técnicas de anatomia de 

superfície.

acadêmicos e 

profissionais 

da saúde e 

áreas afins

14 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Allan James de 

Castro 

Bussmann, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

lençol e vir com 

trajes esportivos

105

NOÇÕES BÁSICAS 

EM 

INTRADERMOTERA

PIA

Proporcionar ao aluno os 

conhecimentos básicos das 

técnicas de injeção para uso 

de intradermoterapia e 

intramuscular. Demonstrar 

como associar os princípios 

ativos, modelo de prescrição, 

indicações e 

contraindicações e muito 

mais. 

Graduandos 

do curso de 

Biomedicina

20 08h
28 e 29 de 

junho

08h00 às 

12h00

Matheus Moisés 

Cavalcanti Silva, 

biomédico, 

graduado pela 

UniFil, 

especialista em 

Biomedicina 

Estética.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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INTRODUÇÃO À 

MASSOTERAPIA: 

MASSAGEM NAS 

COSTAS

O que é massagem relaxante 

e massagem terapêutica? 

Diferentes técnicas de 

massagem. Principais efeitos 

da massagem, principais 

manobras e sequência de 

massagem nas costas. Teoria 

e prática.

Acadêmicos da 

área da saúde
20 04h 29 de junho

19h00 às 

22h30

Talitha 

Allegretti de 

Lima Trostdorf, 

docente da 

UniFil

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

lençol toalha de 

rosto óleo ou creme 

de massagem

107
MASSAGEM COM 

BAMBÚS

História da técnica da 

massagem com bambú. 

Diferença entre massagem 

relaxante e terapêutica. 

Efeitos e benefícios da 

técnica, indicações e 

contraindicações, principais 

manobras. Oficina prática.

Acadêmicos de 

Fisioterapia
20 04h 27 de junho

08h00 às 

12h00

Talitha 

Allegretti de 

Lima Trostdorf, 

docente da 

UniFil

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

lençol toalha de 

rosto e de banho e 

óleo de massagem

108
AVALIAÇÃO DO PÉ 

DIABÉTICO

Estudo e avaliação do pé 

diabético. A frequência do 

portador de Diabetes 

Mellitus (DM) e suas 

implicações e riscos para o 

pé. Variações do trauma para 

o pé diabético de feridas 

crônicas até amputações de 

membros inferiores. Exame e 

classificação dos riscos e 

prevenção do pé diabético.

Acadêmicos de 

Enfermagem 

Podologia e 

áreas afins da 

Saúde

30 02h 28 de junho
20h55 às 

22h30

Flavia 

Guilherme 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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APLICAÇÃO DA CIF 

NO DIAGNÓSTICO 

FISIOTERAPÊUTICO

Demonstração da 

Classificação Internacional de 

Doenças e de conceitos 

aplicáveis na sua utilização 

Aplicação da CIF em casos 

práticos do cotidiano do 

fisioterapeuta e na definição 

do diagnóstico 

fisioterapêutico

Acadêmicos e 

profissionais 

de fisioterapia

40 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Heloisa Lopes 

Borges e Faiola 

Dinardi Borges, 

docentes da 

UniFil

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

110

AUTOMASSAGEM 

PARA ALÍVIO DAS 

TENSÕES 

MUSCULARES

Processos de prevenção e 

tratamento para a saúde do 

indivíduo através da 

automassagem. Estímulo de 

músculos pouco ativos, 

propiciando o relaxamento 

nos musculares tensos. 

Estímulo da circulação 

sanguínea, evitando o 

estresse as tensões 

musculares.

Comunidade 

em geral
10 02h 29 de junho

08h00 às 

10h00

Nair Simone 

Gonçalves de 

Toledo Costa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

bolinha de tênis e 

colher de pau. Não 

há material para 

trazer ou fotocopiar.
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CRIAÇÃO, 

ORGANIZAÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE 

CORRIDAS DE RUA

Breve histórico sobre 

corridas rústicas. 

Despertamento para um 

novo e crescente nicho de 

eventos, vertente bastante 

acentuada no Brasil. 

Trabalho com corridas 

rústicas nos aspectos 

históricos organizacionais, 

estruturais, projetos e 

benefícios. Estudo sobre as 

divisões pré-evento, 

realização e pós-evento.

Profissionais 

de Educação 

Física, 

promoters 

esportivos e 

comunidade 

em geral

25 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Ricardo 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil, Everton 

Feliciano 

Campos, 

graduação em 

Educação Física 

pela Unopar, 

coordenador no 

Projeto Viva o 

Verão, 

representante 

da empresa de 

cronometragem 

eletrônica, 

Chronomax 

Cronometragem 

Inteligente 

desde 2012.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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MÉTODOS DE 

AVALIAÇÃO DO 

CONSUMO 

ALIMENTAR

Os Inquéritos Alimentares 

são métodos utilizados para 

avaliação do consumo 

alimentar dos indivíduos e 

populações em um 

determinado período de 

tempo estabelecido 

previamente. Este 

procedimento faz parte das 

atividades diárias do 

nutricionista na prática 

clínica, a fim de nortear o 

profissional na elaboração de 

um plano nutricional.

Acadêmicos de 

Nutrição e 

nutricionistas

20 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Laudiceia Soares 

Urbano, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

113

ATUAÇÃO DA 

FISIOTERAPIA 

NEUROFUNCIONAL 

NA LESÃO 

MEDULAR

Anatomia da medula 

espinhal e introdução à lesão 

medular Avaliação 

fisioterapêutica 

neurofuncional do paciente 

com lesão medular 

Atividades realizadas pelos 

pacientes em diferentes 

níveis de lesão medular 

Objetivos fisioterapêuticos 

na fase aguda e crônica 

Últimas evidências científicas

Fisioterapeuta

s ou discentes 

do curso de 

Fisioterapia

40 03h 26 de junho
19h00 às 

21h30

Vinícius 

Aparecido 

Yoshio Ossada, 

docente da 

UniFil, Jônatas 

Garcia Souza, 

especialista em 

Fisioterapia 

Neurofuncional, 

mestrando em 

Ciências da 

Reabilitação, 

experiência no 

tratamento 

fisioterapêutico 

de doenças 

neurológicas.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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ALIMENTAÇÃO E 

SUPLEMENTAÇÃO 

NA PRÁTICA DO 

EXERCÍCIO FÍSICO

Determinar as quantidade de 

macronutrientes e sua 

importância para o 

desempenho físico. 

Estabelecer a prática de 

alimentação saudável e a 

suplementação para o 

praticante de exercícios e 

atletas.

Acadêmicos de 

Nutrição e 

Educação 

Física

40 04h 29 de junho
14h00 às 

18h00

Laísa de Paula 

Possani, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

115

O PROTOCOLO 

PEDIASUIT DE 

TERAPIA 

INTENSIVA

Orientações sobre o uso do 

Pediasuit de Terapia 

Intensiva O uso com o 

macacão terapêutico 

ortopédico combinado com a 

terapia intensiva consiste em 

um programa de tratamento 

que estimula crianças com 

transtornos neurológicos a 

desenvolver suas 

capacidades através do 

treinamento de força com o 

uso de repetição peso e a 

resistência das bandas 

elasticas

Profissionais e 

acadêmicos de 

Fisioterapia

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Bianca Batista 

Furlaneto, 

fisioterapeuta 

pela UEL, 

residência de 

Fisioterapia em 

Pediatria, 

atendimento 

neuropediátrico 

no ILECE e 

Associação 

Flávia Cristina. 

Habilitada pelo 

Método 

PediaSuit.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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RECURSOS 

MANUAIS 

APLICADOS À 

FISIOTERAPIA EM 

PEDIATRIA: 

NOÇÕES BÁSICAS 

DO RTA

Revisão da anatomia e 

biomecânica do sistema 

respiratório, bem como do 

desenvolvimento 

neuromotor humano. 

Noções básicas do método 

Reequilíbrio 

Tóracoabdominal, utilização 

de terapias manuais globais 

na promoção da ventilação e 

remoção de secreções no 

paciente pediátrico.

Acadêmicos 

do curso de 

Fisioterapia e 

profissionais

24 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Larissa Moreno 

Martinez Faria, 

graduada em 

Fisioterapia e 

residência em 

Fisioterapia 

Pulmonar pela 

UEL, mestranda 

em Ciências da 

Reabilitação no 

programa 

UELUNOPAR, 

Paola Janeiro 

Valenciano, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 12 

toalhas e 2 

travesseiros Usar 

vestimenta 

confortável Meninas 

usar parte superior 

de biquíni
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ATUALIDADES EM 

MICROAGULHAME

NTO ESTÉTICO: 

INDUÇÃO 

PERCUTÂNEA DE 

COLÁGENO

Definição do 

microagulhamento Estrutura 

da pele Técnica com 

dermaroller e dermapen 

indicações contraindicações 

vantagens e desvantagens 

das técnicas Mecanismos 

fisiológicos Associações à 

técnica Preparação da pele 

forma de aplicação

Acadêmicos e 

graduados em 

fisioterapia e 

estética

15 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Talitha 

Allegretti de 

Lima Trostdorf, 

docente da 

UniFil, 

Karolliene 

Scarpin 

Cristofaro, 

especialista em 

Fisioterapia 

Dermatofuncion

al, vários cursos 

na área, atuação 

profissional com 

massagens 

estéticas, 

drenagem 

linfática, pós 

operatório, 

tratamentos 

estéticos 

corporal e facial.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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GESTAÇÃO, PARTO 

E PUERPÉRIO: 

UMA ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR

Estimular a habilidade de 

trabalho em equipe no 

cuidado à saúde reprodutiva 

da mulher. Propor 

estratégias para o 

atendimento integral e 

interdisciplinar da gestante 

parturiente e puérpera. 

Promover reflexões acerca 

do atual modelo de atenção 

à mulher e novas visões 

sobre o tema.

Acadêmicos e 

profissionais 

interessados

50 04h 27 de junho
14h00 às 

18h00

Guilherme 

Henrique 

Dantas Palma, 

docente da 

UniFil. Izabel 

Dayana de 

Lemos Santos, 

enfermeira, 

especialista em 

Saúde da 

Mulher, 

mestranda em 

Enfermagem

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

119

 ALIMENTAÇÃO NO 

PRIMEIRO ANO DE 

VIDA

No curso será abordada a 

importância do aleitamento 

materno e como deve 

ocorrer a introdução da 

alimentação complementar 

no primeiro ano de vida, para 

a formação de um hábito 

alimentar saudável e, assim, 

proporcionar um 

crescimento e 

desenvolvimento adequado 

na infância.

Comunidade 

em geral
40 04h 30 de junho

08h00 às 

12h00

Graziela Maria 

Gorla Campiolo 

dos Santos, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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COMO LIDAR COM 

A PERDA DE UM 

ANIMAL DE 

ESTIMAÇÃO: 

ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS

Apresentação dos aspectos 

psicológicos do luto, 

diferenciando o luto normal 

do patológico. Saber 

identificar quando uma 

pessoa está precisando de 

um acompanhamento 

psicoterapêutico, 

desenvolver recursos de 

ressignificação para suportar 

a perda.

Acadêmicos de 

Psicologia 

profissionais 

da saúde e 

comunidade 

em geral

30 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Alba Maria 

Matttos Costa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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DESIGN DE 

SOBRANCELHA 

COM APLICAÇÃO 

MAKE UP E HENNA

Perfil ético do profissional de 

Estética. Conhecimentos 

básicos sobre a estrutura e 

anexos de pele e pelos. Fases 

do crescimento de pelos e 

sua importância. Técnicas 

para design de sobrancelhas 

com pinças e cera 

depilatória. Visagismo 

aplicado ao design e formato 

de sobrancelhas e perfil do 

rosto. Uso do paquímetro. 

Coloração com henna e make 

up. Elaboração 

documentária.

Profissionais 

de estética e 

das áreas afins 

da saúde

30 06h
26 e 27 de 

junho

19h00 às 

22h00

Elisete Silva de 

Souza, 

Especialista em 

Estética Facial e 

Corporal, 

Metodologia em 

Ensino Superior, 

Assessoria e 

Secretariado 

Executivo.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

Pinças p sobrancelha 

com a ponta amarela 

Cera Depilatória  

250g Régua ou 

Perímetro Mascara 

Luvas Touco ou faixa 

Lápis cor Preto p  

sobrancelhas Lápis 

cor Taupe p 

sobrancelhas Pente p 

Sobrancelhas 

Tesoura pequena 

Loção anticéptica 

Loção calmante o pós 

depilação Espelho 

Jaleco 
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CURSO TEÓRICO E 

PRÁTICO DO 

MÉTODO PILATES: 

MATERIAIS E 

ACESSÓRIOS

O curso será 80% prático 

com abordagem de 

exercícios do método Pilates, 

voltados para o solo. Uso de 

materiais acessórios que 

disponibilizarão melhor 

vivência prática. O curso terá 

seu enfoque nas diversas 

disfunções 

osteomioarticulares no 

sentido de tratamento e 

prevenção.

Comunidade 

externa e 

acadêmicos do 

curso de 

Fisioterapia

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h20

Michelli 

Toyohara Costa, 

fisioterapeuta 

pela UEL, 

formação do 

método Pilates 

pela 

Physiopilates 

Polestar, 

membro do 

programa de 

mentores da 

PhysiopilatesPol

estar, cerificada 

pela PMA. 

Claudiane Pedro 

Rodrigues, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

123

TÉCNICAS DE PÓS-

OPERATÓRIO DE 

CIRURGIAS 

ESTÉTICAS

Ensino sobre as técnicas 

teórico-práticas atuais de pós-

operatório para pessoas 

submetidas a cirurgias 

plásticas estéticas, visando a 

segurança e o bemestar. 

Discussões sobre a influência 

das técnicas e do profissional 

da área da estética no 

resultado e recuperação do 

paciente.

Profissionais 

da área da 

saúde

15 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Bruna Santana 

da Silva, aluna 

do Curso de 

Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Aline Santana 

da Silva, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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124

PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DAS 

PRINCIPAIS 

QUEIXAS 

UROGINECOLÓGIC

AS

O curso será 80% prático 

contemplando a Fisioterapia 

na prevenção e no 

tratamento das principais 

queixas e disfunções 

uroginecológicas. Aborda-se 

exercícios de consciência e 

percepção da musculatura do 

assoalho pélvico, utilizando o 

método Pilates.

Acadêmicos de 

fisioterapia
20 04h 29 de junho

19h00 às 

22h30

Marcia Rechi 

Torres, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

UEL, especialista 

em Fisioterapia 

Uroginecológica 

e Obstétrica 

pela UEL, 

formação de 

pilates pela 

Physio Pilates, 

Método 

Polestar, 

formação em 

Isostretching por 

Bernard 

Redondo. Rose 

Redondo 

Claudiane Pedro 

Rodrigues, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

125

CRANBERRY E 

DOENÇAS 

AUTOIMUNES

Propriedades Nutricionais do 

Cranberry. Doenças 

autoimunes. Uso do 

cranberry nas doenças 

autoimunes.

Acadêmicos da 

Nutrição e 

nutricionistas

30 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Ligia Aparecida 

Trintin 

Cannarella, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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126

LASER E LED NAS 

DISFUNÇÕES 

FACIAIS

Apresentação dos benefícios, 

indicações e 

contraindicações da 

aplicação do Laser e Led nas 

principais disfunções faciais, 

envelhecimento, acne e 

manchas. Demonstração de 

resultados da terapia através 

da fotodocumentação.

Acadêmicos de 

Estética, 

Fisioterapia e 

comunidade 

em geral

30 04h 27 de junho
08h00 às 

12h00

Cleiciane Brene 

Pereira, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

57



127

DISFUNÇÃO 

FEMOROPATELAR: 

ATUALIDADES NA 

AVALIAÇÃO E 

TRATAMENTO

Abordagem da anatomia e 

biomecânica do joelho. 

Definição, fatores 

etiológicos, métodos de 

avaliação e tratamento 

funcional da disfunção 

femoropatelar. O objetivo 

deste curso é capacitar o 

aluno a desenvolver um 

planejamento de tratamento 

para a disfunção com base 

em evidências científicas 

atuais.

Profissionais e 

acadêmicos do 

curso de 

Fisioterapia

30 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Daiene Cristina 

Ferreira, 

fisioterapeuta 

graduada pela 

UEL, especialista 

em 

Traumatoortope

dia, residência 

em Fisioterapia 

Traumatoortopé

dica pela UEL, 

mestra em 

Ciências da 

Reabilitação 

UELUNOPAR, 

Camile Ludovico 

Zamboti, 

fisioterapeuta 

graduada pela 

UEL residência 

em Fisioterapia 

Traumatoortopé

dica pela UEL, 

mestranda em 

Ciências da 

Reabilitação 

UELUNOPAR.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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128
FABRICAÇÃO DE 

CERVEJA

Oficina sobre os ingredientes 

utilizados na fabricação e nas 

etapas de produção de 

cerveja. Participação em 

brassagem coletiva de 

cerveja. E, ao final do curso, 

haverá uma degustação da 

cerveja produzida.

Acadêmicos, 

graduados e 

comunidade 

em geral

20 04h 29 de junho
14h00 às 

18h00

Isabel Cristina 

Silveira dos 

Santos, docente 

da UniFil. Aron 

Sanfelice, 

estudante do 

curso Técnico 

Cervejeiro pelo 

Instituto de 

Cerveja Brasil  

Weihenstephan, 

pequeno 

produtor de 

cervejas 

artesanais em 

Bela Vista do 

Paraíso-PR. 

Auxiliará na 

brassagem do 

malte e 

fabricação da 

cerveja.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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129

COMO AVALIAR 

ATIVIDADES DE 

VIDA DIÁRIA EM 

PACIENTES COM 

DPOC

Atualização e capacitação 

dos profissionais para a 

realização de protocolos que 

avaliam as atividades de vida 

diária dos pacientes com 

DPOC (Portador de Doença 

Pulmonar Obstrutiva). 

Proporcionar informações 

necessárias para que a 

avaliação do paciente seja 

completa, facilitando assim a 

escolha correta do 

tratamento.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área de 

Fisioterapia

30 04h 27 de junho
18h30 às 

22h30

Thaís Paes, 

doutoranda em 

Ciências da 

Reabilitação 

pela UEL, possui 

experiência na 

área de 

Fisioterapia com 

ênfase em 

Fisioterapia 

Cardiorrespirató

ria, Reabilitação 

Pulmonar e 

Cardíaca e 

Terapia 

Intensiva. 

Gianna Kelren 

Waldrich Bisca 

Reche, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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130 MICROBIOMA

Definição de Microbioma: 

importância e evolução 

desde o nascimento até a 

idade adulta. Fatores que 

interferem com o 

microbioma. Trabalhos 

científicos relacionando 

microbioma com obesidade, 

doenças, bem estar, entre 

outros.

Acadêmicos e 

profissionais 

na área de 

biológicas e 

saúde

40 03h 28 de junho
09h00 às 

12h00

Marcelly Chue 

Gonçalves, 

bacharel em 

Biomedicina 

pela UEL e 

mestranda do 

programa de 

pósgraduação 

em 

Microbiologia 

UEL, possui 

experiência nas 

áreas de Ensino 

de Microbiologia 

e Invasão 

Bacteriana. 

Larissa Ciappina 

de Carmargo, 

aluna do Curso 

de Biomedicina 

da UEL. 

Orientadora: 

Renata Katsuko 

Takayama 

Kobayashi, 

docente da UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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131

AVALIAÇÃO DO 

ASSOALHO 

PÉLVICO

Anatomia do assoalho 

pélvico. Capacitar os alunos 

quanto às estratégias de 

avaliação do assoalho 

pélvico. Demonstrar os 

métodos de avaliação e os 

instrumentos padronizados 

mais utilizados na literatura.

Acadêmicos 

do curso de 

Fisioterapia

20 03h 26 de junho
09h00 às 

12h00

Angélica Souza 

Aranha e Camila 

Ferreira da 

Silva, alunas do 

Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil 

Orientadora 

Cristhiane Yumi 

Yonamine 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

132

REABILITAÇÃO DO 

ASSOALHO 

PÉLVICO EM 

MULHERES COM 

INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA

Reabilitação do assoalho 

pélvico na incontinência 

urinária feminina. Tipos de 

tratamentos e recursos mais 

utilizados.

Acadêmicos 

do curso de 

Fisioterapia

20 03h 28 de junho
19h00 às 

22h00

Tamires Lima 

Rodrigues e 

Rafaella 

Salvador da 

Silva, alunas do 

Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Cristhiane Yumi 

Yonamine, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

133

REABILITAÇÃO DO 

ASSOALHO 

PÉLVICO EM 

HOMENS COM 

INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA

Reabilitação do assoalho 

pélvico na incontinência 

urinária masculina. Tipos de 

tratamentos e recursos mais 

utilizados.

Acadêmicos 

do curso de 

Fisioterapia

20 03h 27 de junho
14h00 às 

17h00

Ana Beatriz 

Ferreira 

Gasparini e 

Renata Pantoja, 

alunas do Curso 

de Fisioterapia 

da UniFil. 

Orientadora: 

Cristhiane Yumi 

Yonamine, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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134

INTRODUÇÃO AO 

PROGRAMA EPI 

INFO: 

TRABALHANDO 

COM BASES DE 

DADOS NA ÁREA 

DA SAÚDE

Introdução ao programa 

estatístico Epi Info. 

Desenvolvimento de banco 

de dados. Tabulação de 

dados. Análise descritiva de 

dados.

Acadêmicos e 

docentes do 

curso de 

Fisioterapia ou 

da área da 

saúde

10 03h 29 de junho
19h00 às 

22h00

Cristhiane Yumi 

Yonamine, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

135

ACOLHER 

PACIENTES EM 

ESTADO TERMINAL 

E GARANTINDO-

LHES MELHOR 

QUALIDADE DE 

VIDA

Cuidar dos pacientes e 

familiares identificando suas 

necessidades especÍficas 

para o desenvolvimento de 

uma atenção integral 

respeitando seus desejos e 

oferecendo o que há de 

melhor em tecnologias 

Reafirmando a vida e a 

morte como processos 

naturais Dando suporte 

necessario à tomada de 

decisões

Acadêmicos de 

Enfermagem e 

graduandos de 

cursos da área 

de saude

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Suzana Cichetto 

Monteiro e 

Amilcar 

Azevedo 

Ribeiro, alunos 

do Curso de 

Enfermagem da 

UniFil. 

Orientadora: 

Solange de 

Almeida, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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136

PROTOCOLO DE 

MORTE 

ENCEFÁLICA E 

TRANSPLANTE DE 

ÓRGÃOS NO 

PACIENTE ADULTO

Definição diagnóstico e 

protocolo de morte 

encefálica. Mitos a respeito 

da doação de órgãos. Dados 

sobre a doação de órgãos 

Manutenção do potencial 

doador. Processo de 

Notificação-Doação. 

Entrevista familiar. 

Distribuição de órgãos e 

tecidos.

Enfermeiros e 

acadêmicos de 

Enfermagem

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Flávia Mabile 

Moreira 

Barboza e Luiz 

Fernando da 

Silva, alunos do 

Curso de 

Enfermagem da 

UniFil. 

Orientadora: 

Caroline 

Tolentino 

Sanches, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

137

OFICINA DE 

GINÁSTICA 

LABORAL: DO 

PLANEJAMENTO À 

REALIZAÇÃO

A oficina visará apresentar os 

aspectos a serem 

considerados na elaboração 

de um projeto de ginástica 

laboral. Identificar como 

selecionar os exercícios 

conforme o ambiente de 

trabalho. Aplicação de 

exercícios e correções 

importantes durante as 

sessões.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Educação 

Física e 

Fisioterapia

25 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Aline de Souza 

Freitas Fabíola 

Dinardi Borges e 

Érica Palazzi 

Ferraz de 

Andrade, 

docentes da 

UniFil. Rosana 

Sohaila Teixeira 

Moreira, 

coordenadora 

do Curso de 

Educação Física 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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138

OFICINA DE 

GINÁSTICA 

ARTÍSTICA: MEIO 

PARA O 

APRIMORAMENTO 

MOTOR DA 

CRIANÇA

A oficina visa oferecer a 

vivência dos movimentos, 

posicionamentos e 

deslocamentos do corpo, 

exigidos na modalidade. 

Identificação dos aspectos 

favoráveis à adquisição e ao 

aprimoramento dos gestos 

motores percebendo 

características que podem 

ser transferidas para outras 

modalidades esportivas.

Acadêmicos, 

profissionais e 

professores de 

Educação 

Física

26 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Rosana Sohaila 

Teixeira 

Moreira, 

coordenadora 

do Curso de 

Educação Física 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

139

CUIDADOS COM O 

USO DE 

MEDICAMENTOS

Grande parte dos 

medicamentos prescritos 

dispensados e vendidos são 

utilizados de forma incorreta. 

É de suma importância que 

os medicamentos sejam 

administrados conservados e 

depois de seu uso 

descartados de forma segura 

e que não comprometa a 

saúde do paciente e do meio 

ambiente.

Acadêmicos 

dos cursos da 

área de Saúde

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h35

Rafael Augusto 

de Jesus Timote, 

aluno do Curso 

de Farmácia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Fabiane Yuri 

Yamacita Borin, 

coordenadora 

do Curso de 

Farmácia da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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140

MAQUIAGEM PELA 

TÉCNICA DE AIR 

BRUSH

Conhecimento da aerografia 

como técnica para uso em 

fotos TV e cinema 

Demonstração e uso do 

aerógrafo.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Estética e 

áreas afins

10 02h 26 de junho
19h00 às 

21h00

Franciele Cruz, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

141

CURSO DE 

ORIENTAÇÃO PARA 

GESTANTES E 

COMPANHEIROS

Aleitamento materno, parto 

e pós parto. Cuidados com o 

recém nascido.

Curso 

destinado 

exclusivament

e para 

gestantes e 

companheiros

20 09h
26 a 28 de 

junho

19h30 às 

22h00

Kátia Mara 

Kreling Vezozzo, 

Glauciane 

Marques de 

Assis Berteloni e 

Talita Maria 

Bengozi, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

142
MASSAGEM 

LIFTING FACIAL

Desenvolvimento de 

manobras que trabalham a 

musculatura e suavizam as 

marcas de expressão. Ajudar 

o profissional a executar 

técnicas que melhoram o 

tônus muscular e ativam a 

circulação do rosto. 

Oportunidade para 

incrementar as técnicas já 

conhecidas.

Acadêmicos 

do curso de 

Estética e 

profissionais 

afins

10 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Rosimeire Veiga 

Teixeira 

Yamamoto, 

aluna do Curso 

de Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Franciele Cruz, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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143

CONHECIMENTOS 

ANATÔMICOS: 

BASE PARA A 

PRÁTICA CLÍNICA

Oportunidade de revisão e 

atualização dos 

conhecimentos anatômicos 

básicos sobre os diversos 

sistemas para o 

embasamento da atividade 

clínica.

Acadêmicos e 

profissionais 

dos cursos de 

ciências da 

saúde

50 04h 27 de junho
19h00 às 

22h35

Daniel Martinez 

Saez, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

144

COLUNA 

VERTEBRAL: BASES 

ANATÔMICAS 

PARA A CLÍNICA

Oportunidade de revisão e 

atualização dos 

conhecimentos anatômicos 

básicos sobre a coluna 

vertebral para o 

embasamento da atividade 

clínica.

Acadêmicos e 

profissionais 

de ciências da 

saúde

40 02h 28 de junho
19h00 às 

20h40

Daniel Martinez 

Saez, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

145

CONCEITOS 

BÁSICOS DO 

TREINAMENTO 

FUNCIONAL

Origens do treinamento 

funcional TF e sua relação 

com o Treinamento 

Tradicional. Componentes e 

fatores biomecânicos 

envolvidos no TF. Princípios 

científicos do treinamento 

físico Método de aplicação e 

equipamentos utilizados no 

TF. Por que trabalhar o core.

Acadêmicos de 

Educação 

Física e 

profissionais 

graduados

30 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Débora Alonso 

de Lima 

Monson, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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146

EXAMES 

LABORATORIAIS 

RELEVANTES PARA 

A PRÁTICA 

FISIOTERAPÊUTICA

Espera-se com este curso 

esclarecer a relevância de 

alguns exames laboratoriais 

que influenciam diretamente 

a prática fisioterapêutica, 

principalmente em pacientes 

hospitalizados.

Acadêmicos de 

3º, 4º e 5º 

anos do curso 

de Fisioterapia

60 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Heloisa Galdino 

Gumieiro 

Ribeiro e Milene 

Leivas Vieira, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

147
RECREAÇÃO E 

FESTAS INFANTIS

A recreação e suas várias 

formas de manifestações, 

bem como a atuação do 

profissional em atividades 

recreativas, lúdicas, jogos 

tradicionais e recreação para 

festas.

Profissionais, 

graduandos 

em Educação 

Física e 

comunidade

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Allan Augusto 

Costa, aluno do 

Curso de 

Educação Física 

da UniFil. 

Orientador: 

Paulo Sérgio 

Faganello, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

148
INTRODUÇÃO À 

BIOESTATÍSTICA

Introdução à Estatística. 

Conceito, breve histórico, 

fases do trabalho estatístico, 

medidas de posição ou 

tendência central, medidas 

de separatrizes e inferência 

estatística.

Acadêmicos de 

graduação e 

pósgraduação 

interessados 

no tema

20 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Marcelo Alves 

Costa, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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149

MENDELEY O 

SOFTWARE PARA 

GERENCIAMENTO 

DE REFERÊNCIAS

Capacitar o estudante a 

gerenciar suas bibliotecas de 

referências e citações, 

adicionar referências e 

citações automaticamento 

em arquivos do Microsoft 

Word.

Acadêmicos de 

graduação e 

pósgraduação 

interessados 

no tema

20 04h 30 de junho
19h00 às 

22h30

Marcelo Alves 

Costa, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

150

TREINAMENTO DE 

MODALIDADES 

MISTAS

Curso de introdução ao 

treinamento de modalidades 

mistas. Exemplos de 

modalidades mistas Crossfit.

Acadêmicos 

do curso da 

área da saúde

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Marcelo Alves 

Costa, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Usar 

roupas confortáveis 

para a prática de 

atividade física. Não 

há material para 

trazer ou fotocopiar.
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151

INTRODUÇÃO À 

PSICOLOGIA 

CORPORAL

Introdução aos conceitos 

básicos de Wilhelm Reich e 

alguns de seus principais 

sucessores.  A Psicologia 

Corporal é uma ciência que 

estuda o ser humano em seu 

aspecto 

somatopsicodinâmico a 

partir da qual o corpo a 

mente e a energia são 

trabalhados em seu conjunto 

e em sua relação funcional 

Volpi  Volpi.

Psicólogos, 

acadêmicos de 

Psicologia e 

demais 

interessados

20 03h 27 de junho
09h00 às 

11h30

Rosana 

Rodrigues de 

Moraes Erthal, 

musicoterapeut

a CBMCEU-RJ, 

doula, 

educadora 

perinatal e 

facilitadora do 

aleitamento 

materno. 

Atualmente 

cursa 

especialização 

em Psicologia 

Corporal no 

Centro 

Reichiano em 

Curitiba. 

Manolla 

Goularte Boff, 

graduada em 

Psicologia pela 

Universidade do 

Extremo Sul 

Catarinense, 

Unesc, formada 

em Psicoterapia 

Corporal 

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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PROGRAMAS DE 

EXERCÍCIO FÍSICO 

EM HIPERTENSOS E 

CARDIOPATAS

Orientação com relação às 

recomendações para 

prescrição de exercício físico 

em hipertensos e 

cardiopatas. Recomendações 

de exercício aeróbio e 

resistido. Supervisão e 

controle da intensidade de 

exercício físico. Cuidados 

especiais e benefícios do 

exercício físico nesta 

população.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Educação 

Física

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Heriberto 

Colombo, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Os 

participantes devem 

vir com roupas 

próprias para a 

prática de exercícios 

físicos para a parte 

prática do curso
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OS MITOS DO 

ALEITAMENTO 

MATERNO

O aleitamento materno é 

uma função natural da 

mulher, porém fatores 

culturais e sociais estão 

totalmente ligados a prática 

e ao sucesso desse processo. 

Serão abordados alguns 

mitos e dados baseados em 

evidências científicas dentro 

das dúvidas mais comuns 

entre as mães e os 

profissionais.

Enfermeiros 

psicólogos 

doulas e 

comunidade 

em geral

20 02h 26 de junho
09h00 às 

11h00

Rosana 

Rodrigues de 

Moraes Erthal, 

musicoterapeut

a CBMCEU-RJ, 

doula, 

educadora 

perinatal e 

facilitadora do 

aleitamento 

materno. 

Atualmente 

cursa 

especialização 

em Psicologia 

Corporal no 

Centro 

Reichiano em 

Curitiba. 

Manolla 

Goularte Boff, 

graduada em 

Psicologia pela 

Universidade do 

Extremo Sul 

Catarinense, 

Unesc, formada 

em Psicoterapia 

Corporal 

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

72



154

ANÁLISE 

MICROBIOLÓGICA 

DE SUPERFÍCIES

Por meio da contagem total 

de bactérias heterotróficas, 

verificar o grau de 

contaminação de superfícies 

que entraram em contato 

com matérias primas usadas 

na fabricação de alimentos 

ou cosméticos.

Acadêmicos de 

graduação dos 

cursos da área 

da saúde

20 04h 26 de junho
08h20 às 

12h00

Célia Regina 

Goes Garavello, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

155

TREINAR COMO SE 

JOGA: O 

TREINAMENTO 

ESPECÍFICO NO 

FUTEBOL

O curso irá abordar as 

mudanças nos treinamentos 

físicos no futebol que 

passaram a ser mais 

próximos do que realmente 

acontece no jogo. Como 

trabalhar as capacidades, 

resistência aeróbia, 

anaeróbia, potência e 

coordenação motora através 

de métodos de jogo e 

treinamentos físicotécnicos.

Acadêmicos de 

Educação 

Física e 

profissionais 

do futebol e 

áreas afins

30 08h
26 e 27 de 

junho

19h00 às 

22h30

Edirley 

Guimarães de 

Souza e Ocimar 

Bertolossi de 

Souza, docentes 

da UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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ESTIMULAÇÃO DO 

NERVO TIBIAL NO 

TRATAMENTO DA 

INCONTINÊNCIA 

URINÁRIA

Neuroanatomia e fisiologia 

da micção. Fisiopatologia da 

incontinência urinária. 

Eletrofisiologia. Aplicações 

clínicas.

Fisioterapeuta

s e acadêmicos 

de Fisioterapia

20 02h 29 de junho
19h00 às 

21h00

Talita da Silva 

Grosskreutz, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

UEL, Residente 

em Fisioterapia 

em 

Uroginecologia e 

Obstetrícia 

Funcional pela 

UEL. Elisa 

Pinheiro 

Schrader, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do 

Paraná, 

Residente em 

Fisioterapia em 

Uroginecologia e 

Obstetrícia 

Funcional pela 

UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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ATUAÇÃO DA 

FISIOTERAPIA NO 

TRABALHO DE 

PARTO

Adaptações do organismo 

materno durante a gestação. 

Fases do trabalho de parto e 

parto. A importância da 

Fisioterapia na preparação 

para o parto normal. 

Recursos fisioterapêuticos 

durante o trabalho de parto. 

Evidências científicas.

Fisioterapeuta

s e acadêmicos 

de Fisioterapia

20 02h 28 de junho
19h00 às 

21h00

Elisa Pinheiro 

Schrader, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

Universidade 

Estadual do 

Oeste do 

Paraná, 

Residente em 

Fisioterapia em 

Uroginecologia e 

Obstetrícia 

Funcional pela 

UEL. Talita da 

Silva 

Grosskreutz, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

UEL, Residente 

em Fisioterapia 

em 

Uroginecologia e 

Obstetrícia 

Funcional pela 

UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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ZÍKA VÍRUS E 

SÍNDROME 

CONGÊNITA

O Zíka Vírus é uma das 

doenças emergenciais em 

destaque. Foram relatados 

mais de 1749 casos de 

microcefalia e outras 

alterações do sistema 

nervoso relacionados com o 

Zíka Vírus. O curso tem por 

objetivo atualizar a 

população sobre 

transmissão, sintomas, 

diagnóstico e efeitos do vírus 

para gestante.

Acadêmicos da 

área da saúde
15 04h 27 de junho

19h00 às 

22h30

Camila Galassi 

Candido, aluna 

do Curso de 

Biomedicina da 

UniFil. 

Orientadora: 

Andressa 

Megumi Niwa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

159
CURSO DE AUTO 

MAQUIAGEM

Conhecimento de produtos 

de maquiagem, elaboração 

de maquiagem que podem 

ser usadas durante o dia e a 

noite. Aprimoramento de 

técnicas que realçam a 

beleza.

Pessoas que 

queiram 

aprender a se 

maquiar em 

casa

8 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Priscila 

Bernardes 

Sobral, aluna do 

Curso de 

Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Franciele Cruz, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

primer ou hidratante 

facial base do tom da 

pele corretivos pó 

blush bronzer 

iluminador sombras 

fixador de sombras 

rimel delineador lápis 

de olho batom 

pinceis de olho e face 

lenços umedecidos 

cotonetes. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar. 
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AVALIAÇÃO DO 

COMPORTAMENT

O SEXUAL EM 

EXPERIMENTAÇÃO 

ANIMAL

Apresentação das bases 

teóricas e metodologias 

utilizadas para avaliação do 

comportamento sexual em 

ratos. Serão abordados 

temas como a diferenciação 

sexual hipotalâmica, análise 

do comportamento sexual, 

assim como, os efeitos 

adversos causados por 

xenobióticos nesse 

comportamento.

Acadêmicos de 

Biomedicina e 

áreas afins

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Nathália 

Orlandini Costa, 

doutoranda em 

Ciências 

Fisiológicas pela 

UEL. Tem 

experiência na 

área de 

Toxicologia 

Reprodutiva. 

Milene Leivas 

Vieira, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

161
GASOMETRIA: 

COMO AVALIAR

Espera-se com este curso, 

esclarecer aos alunos a 

melhor forma de interpretar 

os dados apresentados na 

gasometria arterial assim 

como diagnosticar os 

distúrbios ácidos básicos 

apresentados pelo paciente 

principalmente os 

hospitalizados.

Fisioterapeuta

s, graduados e 

acadêmicos do 

3º, 4º e 5º 

anos

30 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Milene Leivas 

Vieira e Heloísa 

Galdino 

Gumieiro 

Ribeiro, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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TRATAMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO 

DA LESÃO DO LCA

O principal objetivo deste 

curso é dar ênfase ao 

tratamento fisioterapêutico 

da lesão do LCA, levando ao 

aluno o conhecimento desde 

a mecânica da lesão até um 

retorno mais rápido e 

eficiente às atividades 

esportivas e lazer.

Acadêmicos e 

profissionais 

de fisioterapia

25 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Bruna Cristina 

Martins do 

Nascimento e 

Mario 

Ywatsugu, 

alunos do Curso 

de Fisioterapia 

da UniFil. 

Orientadora: 

Heloisa Lopes 

Borges, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

163

FISIOTERAPIA 

NEUROFUNCIONAL 

EM PORTUGAL: 

SOB O OLHAR DO 

INTERCÂMBIO

Esse curso aborda a 

contribuição do intercâmbio 

durante a graduação com 

enfoque na área de 

fisioterapia neurofuncional 

sob o olhar de uma aluna que 

passou por essa experiência 

na Universidade do Porto em 

Portugal.

Acadêmicos de 

graduação do 

curso de 

Fisioterapia

25 02h 29 de junho
19h00 às 

21h00

Larissa 

Alessandra 

Pereira, aluna 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Aline de Souza 

Freitas, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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CUIDADOS AO 

PACIENTE COM 

PARKINSON NO 

AMBIENTE 

AMBULATORIAL E 

DOMICILIAR

Nesse curso serão abordados 

os cuidados direcionados ao 

paciente com Parkinson, 

tanto da fisioterapia motora 

como respiratória. O 

tratamento fisioterapêutico 

ao paciente ambulatorial. 

Orientações e manuseio do 

paciente no ambiente 

domiciliar.

Acadêmicos de 

Fisioterapia, 

Enfermagem e 

cuidadores

25 04h 27 de junho
08h00 às 

12h00

Larissa 

Alessandra 

Pereira, aluna 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil. 

Orientadoras: 

Aline de Souza 

Freitas e 

Claudiane Pedro 

Rodrigues, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

165

AVALIAÇÃO E 

PRESCRIÇÃO DE 

EXERCÍCIO PARA 

CARDIOPATAS

Avaliação da capacidade de 

exercício por meio do teste 

cardiopulmonar de esforço e 

prescrição de exercício para 

pacientes com cardiopatias.

Profissionais e 

acadêmicos da 

área da saúde 

e de Educação 

Física

40 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Felipe Vilaça 

Cavallari 

Machado, 

graduado em 

Fisioterapia, 

mestrando em 

Ciências da 

Reabilitação e 

pósgraduando 

em Fisiologia. 

Antenor Luiz 

Lima Rodrigues, 

graduado em 

Fisioterapia, 

doutorando em 

Ciências da 

Reabilitação.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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MASSAGEM 

RELAXANTE COM 

ÓLEOS

Desenvolvimento de técnicas 

para relaxamento do corpo 

durante a realização de 

massagem manual com 

utilização de óleos.

Discentes do 

curso de 

Tecnologia em 

Estética e 

Cosmética

14 05h 26 de junho
13h30 às 

18h00

Rosimeire Veiga 

Teixeira 

Yamamoto, 

aluna do Curso 

de Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Adrielly Michely 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: levar os 

seguintes materiais 

lençol branco 2 

toalhas de rosto 

touca e máscara 

descartável  Vestir  

jaleco branco e roupa 

branca  no dia do 

curso. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.
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FISIOLOGIA 

CARDIOVASCULAR 

E ADAPTAÇÕES 

DURANTE O 

EXERCÍCIO

Introdução sobre a fisiologia 

cardiovascular envolvendo 

parte do controle 

neurológico e do sistema 

muscular. As principais 

adaptações fisiológicas, 

resultantes do exercício 

cardiovascular relacionado 

ao estresse oxidativo e a 

infliamação. Enfoque em 

doenças cardiometabólicas.

Profissionais e 

acadêmicos de 

Educação 

Física e demais 

da área da 

Saúde

40 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Andressa Keiko 

Matsumoto, 

graduada em 

Farmácia pela 

UEL, mestrado 

de Ciências 

Fisiológicas da 

UEL com ênfase 

em 

Farmacologia 

técnica de 

laboratório de 

pesquisa no HU, 

doutoranda em 

Ciências de 

Saúde Walter 

Sepúlveda 

Loyola 

Kinesiólogo da 

Universidad 

Católica del 

Maule do Chile, 

pósgraduado em 

Prescrição do 

Exercício em 

Patologias 

Cardiometabólic

as, mestrando 

em Ciências da 

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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CONTROLE 

POSTURAL EM 

CRIANÇAS: 

AVALIAÇÃO E 

TRATAMENTO

Contextualizar o controle 

postural. Instrumentos para 

avaliação time up go, 

plataforma de força, teste de 

alcance, indicações e 

manuseio. Capacitar o 

profissional para tratamento 

de deficit de controle 

postural. Vivenciar a prática 

de uma sessão de 

fisioterapia.

Acadêmicos 

ou graduados 

de Fisioterapia 

e Educação 

Física

20 02h 27 de junho
08h00 às 

09h30

Jessica Caroliny 

de Jesus Neves, 

mestre em 

Ciências da 

Reabilitação 

pela UEL e 

doutoranda de 

Ciências da 

Reabilitação 

pela UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

169

DORES DEVIDO À 

MÁ POSTURA: 

APRENDA ALIVIAR 

A DOR E CORRIGIR 

A POSTURA 

CORPORAL

Apresentação de todo o 

conteúdo teórico da postura 

corporal, bases anatômicas e 

fisiológicas, conceito de 

postura corporal e principais 

alterações da postura. 

Orientações teórico-praticas 

para melhora da postura e 

alívio das dores no dia a dia.

População em 

geral e 

acadêmicos de 

Fisioterapia

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Fernanda 

Queiroz Ribeiro 

Cerci Mostagi, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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VISÃO GERAL 

SOBRE A 

DEPRESSÃO E 

TRANSTORNOS DE 

ANSIEDADE

Este tema visa abordar as 

definições, epidemiologia, 

classificação, diagnóstico, 

tratamento e as questões 

sociais envolvidas em tais 

condições.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área da 

saúde

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Carolina 

Rodrigues 

Milhorini, aluna 

do Curso de 

Enfermagem da 

UEL. Luiz 

Fernando da 

Silva, aluno de 

Enfermagem da 

UniFil. 

Orientadora: 

Andrielle 

Aparecida Diniz 

Martins, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

171

ANATOMIA 

BIOMECÂNICA E 

TRATAMENTO DAS 

DISFUNÇÕES DA 

COLUNA 

VERTEBRAL

Análise anatômica e 

biomecânica da coluna 

vertebral com ênfase nas 

disfunções da coluna lombar, 

como a hérnia de disco e o 

papel da Fisioterapia na fase 

aguda e crônica. Noções de 

avaliação e tratamento em 

ambas as fases.

Fisioterapeuta

s, acadêmicos 

e profissionais 

da área da 

saúde

25 03h 28 de junho
19h00 às 

22h00

Taís Caroline 

Oliveira da 

Silva, 

fisioterapeuta 

graduada pela 

UEL, especialista 

em Biologia 

Tecidual pela 

UEL e residente 

em Fisioterapia 

Neurofuncional 

no Hospital 

Universitário de 

Londrina.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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INFARTO AGUDO 

DO MIOCÁRDIO: 

CONCEITO E 

MANEJO

Este tema visa abordar as 

definições, epidemiologia, 

classificação, diagnóstico, 

tratamento e as questões 

sociais envolvidas em tais 

condições.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área da 

saúde

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Carolina 

Rodrigues 

Milhorini, aluna 

do Curso de 

Enfermagem da 

UEL. Luiz 

Fernando da 

Silva, aluno de 

Enfermagem da 

UniFil. 

Orientadora: 

Andrielle 

Aparecida Diniz 

Martins, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

173

DOENÇA 

PULMONAR 

OBSTRUTIVA 

CRÔNICA DPOC: 

CONCEITO E 

MANEJO

Este tema visa abordar as 

definições, epidemiologia, 

classificação, diagnóstico, 

tratamento e as questões 

sociais envolvidas em tais 

condições.

Acadêmicos e 

profissionais
20 04h 29 de junho

19h00 às 

22h30

Carolina 

Rodrigues 

Milhorini, aluna 

do Curso de 

Enfermagem da 

UEL. Luiz 

Fernando da 

Silva, aluno de 

Enfermagem da 

UniFil. 

Orientadora: 

Andrielle 

Aparecida Diniz 

Martins, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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MELÃO DE SÃO 

CAETANO E SUA 

ATIVIDADE 

ANTIMICROBIANA

Breve resumo sobre a 

utilização de plantas 

fitoterápicas com ênfase na 

planta Momordica charantia 

L. Demonstração de 

resultados obtidos através de 

experimentos realizados, 

testando a atividade 

antimicrobiana da planta.

Acadêmicos de 

todos os 

cursos de 

saúde

20 03h 26 de junho
19h00 às 

21h30

Thiago Henrique 

Daniel do 

Nascimento, 

aluno do Curso 

de Biomedicina 

da UniFil. 

Orientadora: 

Ariane Mayumi 

Saito Bertão, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

175

IMPACTO DO 

RISCO 

ERGONÔMICO NA 

SAÚDE E 

PRODUTIVIDADE 

DO TRABALHADOR

Conscientizar sobre o 

impacto do risco ergonômico 

na saúde bem como na 

produtividade do 

trabalhador. Capacitar o 

participante para identificar 

os riscos ergonômicos 

existentes no ambiente de 

trabalho. Propor formas de 

prevenir e amenizar os danos 

ocasionados pela exposição a 

tal risco.

Acadêmicos, 

professores e 

comunidade 

externa

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Bernadete de 

Lourdes da Silva 

Ferreira Stadler, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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IMUNOPATOGÊNE

SE DO VÍRUS DA 

DENGUE

Aspectos fisiopatológicos do 

vírus da dengue, resposta 

imune celular e humoral 

frente ao vírus, mecanismos 

de evasão do sistema imune, 

aspectos clínicos e 

atualizações sobre 

diagnóstico e vacina contra  a 

dengue.

Acadêmicos da 

área da saúde
30 04h 28 de junho

19h00 às 

22h30

Telma Saraiva 

dos Santos, 

biomédica pela 

UniFil, 

mestranda em 

Patologia 

Experimental na 

UEL, Tacito 

Graminha 

Campois, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

177

FISIOLOGIA DO 

EXERCÍCIO 

APLICADA AO 

TREINAMENTO DE 

FORÇA

O curso abordará as 

principais formas de 

treinamento resistido bem 

como os aspectos fisiológicos 

envolvidos no aumento de 

força hipertrofia e 

performance esportiva. 

Serão apresentados estudos 

sobre controle de carga, 

avaliação, prescrição e 

supervisão de treinamento 

para diferentes finalidades.

Acadêmicos e 

profissionais 

da Educação 

Física e áreas 

afins

30 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Donizete Cicero 

Xavier de 

Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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ATUALIZAÇÃO DE 

CIRURGIA 

ONCOLÓGICA DE 

MAMA

A cirurgia oncológica 

apresenta avanços técnicos e 

científicos que vêm 

possibilitando aplicações de 

técnicas cirúrgicas cada vez 

menos invasivas menos 

mutilantes e com melhores 

resultados de qualidade de 

vida e possibilidade de cura.

Acadêmicos 

em geral com 

foco na área 

da saúde

40 02h 30 de junho
14h00 às 

16h00

Gustavo de 

Assis Gobetti, 

médico 

cancerologista 

cirúrgico com 

área de atuação 

em mastologia e 

ginecologia 

oncológica além 

de cirurgia 

videolaparoscóp

ica.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

179

CURSO TEÓRICO 

DE COLETA 

SANGUÍNEA

Desenvolvimento teórico de 

práticas de coleta sanguínea 

e suas principais finalidades, 

propiciando conhecimento 

teórico de coleta.

Acadêmicos 

dos cursos da 

área de saúde

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Fabio Bonifacio 

de Andrade e 

Lucas Ranan de 

Oliveira 

Andrade, alunos 

do Curso de 

Biomedicina da 

UniFil. 

Orientadores: 

Thiago Cezar 

Fujita, docente 

da UniFil e 

Karina de 

Almeida 

Gualtieri, 

coordenadora 

do Curso de 

Biomedicina da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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180

CURSO PRÁTICO 

DE COLETA 

SANGUÍNEA

Curso com a finalidade de 

incluir a prática de coleta 

sanguínea, demonstrando de 

forma didática e eficaz a 

técnica de coleta sanguínea.

Acadêmicos da 

área da saúde
10 04h

27 de junho 

ou 28 de 

junho ou 29 

de junho

19h00 às 

22h30

Everton Thiarles 

dos Santos, 

Fabio Bonifacio 

de Andrade, 

Lucas Rennan 

de Oliveira 

Andrade, alunos 

do Curso de 

Biomedicina da 

UniFil. 

Orientadores: 

Thiago Cezar 

Fujita e Larissa 

Medeiros 

Chagas, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

jaleco e luvas de 

procedimento

181

EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE: 

PREVENÇÃO DAS 

DOENÇAS 

CARDIOVASCULAR

ES

Aprender sobre os fatores de 

risco nas doenças 

cardiovasculares, assim como 

medidas de prevenção e 

educação. Compreender 

sobre a atuação dos 

profissionais da área da 

saúde, especialmente o 

fisioterapeuta no âmbito da 

atenção primária em saúde. 

Fortalecer o contato entre 

estudantes e a comunidade.

Acadêmicos de 

Fisioterapia e 

demais cursos 

da área da 

saúde

30 02h 28 de junho
19h00 às 

21h00

Gianna Kelren 

Waldrich Bisca 

Reche, docente 

da UniFil. 

Heloisa Freiria 

Tsukamoto, 

coordenadora 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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182

BASQUETEBOL: DA 

INICIAÇÃO AO 

ALTO 

RENDIMENTO NAS 

CATEGORIAS DE 

BASE

O curso irá abordar as 

técnicas de ensino do 

basquetebol desde a 

iniciação até o 

desenvolvimento de jovens 

atletas nas categorias bases. 

Treinamentos técnicos e 

táticos para cada um destes 

grupos, as diferenças na 

abordagem do basquetebol 

para cada um desses grupos.

Acadêmicos de 

Educação 

Física e 

profissionais 

do basquete e 

áreas afins

30 08h
29 e 30 de 

junho

19h00 às 

22h30

Edirley 

Guimarães de 

Souza, docente 

da UniFil. David 

da Silva Teles, 

ex atleta de alto 

rendimento com 

passagem em 

tradicionais 

equipes do 

cenário 

nacional, 

bacharel e 

licenciado pela 

UNOESTE, 

técnico 

desportivo na 

Secretaria de 

Esportes de 

Presidente 

Prudente, 

técnico de 

Basquete 

masculino, 

Associação 

Atlética, Unesp 

Presidente 

Prudente. 

Hamilton de 

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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183

TESTES DE 

EXERCÍCIO PARA 

PACIENTES COM 

DOENÇAS 

RESPIRATÓRIAS 

CRÔNICAS

Aperfeiçoamento de 

fisioterapêutas na avaliação 

de pacientes pneumopatas 

crônicos. Orientar os 

profissionais a melhor forma 

de avaliação e interpretação 

dos testes de capacidade de 

exercício em pacientes com 

doenças respiratórias 

crônicas.

Acadêmicos, 

graduandos 

em 

Fisioterapia e 

fisioterapeutas

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Humberto Silva, 

graduado em 

Fisioterapia pela 

UniFil, 

especialista em 

Fisioterapia 

Pulmonar pela 

UEL, mestrando 

do programa de 

Ciências da 

Reabilitação 

UELUNOPAR. 

Wagner 

Florentin 

Aguiar, 

graduado em 

Fisioterapia pela 

UNIGRAN, 

especialista em 

Fisioterapia 

Pulmonar pela 

UEL, mestrando 

do programa de 

Ciências da 

Reabilitação 

UELUNOPAR. 

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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184

TÉCNICAS 

OSTEOPÁTICAS  

PARA 

TRATAMENTO DA 

HÉRNIA DISCAL 

LOMBAR

Atualmente a hérnia discal 

lombar é uma das patologias 

mais comuns e 

incapacitantes, sobretudo na 

terceira ou quarta década de 

vida. Pensando nesta doença 

a osteopatiaterapia manual 

apresenta diversas técnicas 

para tratamento com uma 

alta taxa de sucesso.

Fisioterapêuta

s
16 08h 30 de junho

08h00 às 

12h00 e 

das 13h30 

às 17h30

Rodolfo Poli 

Mignoni, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

185

TRAIL RUN: UMA 

EXPERIÊNCIA PELA 

LONDRINA QUE 

VOCE NÃO 

CONHECE

Após aula expositiva 

motivacional sobre 

modalidades de corridas, 

equipamentos e 

condicionantes, conduzir o 

participante à experiência de 

autoconhecimento em um 

ambiente natural, 

desenvolvendo senso de 

cooperação, enfrentamento 

e superação. Ao final uma 

deliciosa mesa de reposição.

Comunidade 

em geral com 

disposição 

para 

atividades 

físicas

20 04h 26 de junho
13h30 às 

17h30

Rosalina de 

Melo Correa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Vir com 

roupas confortáveis 

para prática de 

esportes além de 

meia e tênis e um 

squeeze se achar 

conveniente. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.
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186
FISIOTERAPIA NAS 

QUEIMADURAS

Introdução sobre 

queimaduras, anatomia da 

pele, fisiopatologia das 

queimaduras, avaliação da 

superfície corporal 

queimada, avaliação 

fisioterápica, tratamento 

médico e fisioterápico 

hospitalar e ambulatorial em 

pacientes com queimaduras, 

uso e confecção de tala 

gessada em queimados.

Profissionais 

da área da 

saúde e 

acadêmicos de 

Fisioterapia

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Andrea Akemi 

Morita, 

graduada em 

Fisioterapia pela 

UEL, residência 

em Fisioterapia 

Pulmonar pela 

UEL, mestre e 

doutoranda em 

Ciências da 

Reabilitação da 

UEL. Paola 

Janeiro 

Valenciano, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

187

PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO À 

PARADA 

CARDIORRESPIRAT

ÓRIA

Este curso  tem por objetivo 

de capacitar  leigos e 

profissionais de saúde ao 

atendimento à parada 

cardiorrespiratória PCR com 

o intuito de aumentar a 

chance de sucesso das 

manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar RCP.

Leigos e 

profissionais 

de saúde

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Magno 

Fernando de 

Paula, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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188
SLACKLINE: A ARTE 

DO EQUILÍBRIO

Após aula teórica sobre 

definição, modalidades, 

equipamentos e benefícios 

do Slackline, os participantes 

terão a oportunidade de 

praticar manobras e 

desenvolvimento de 

movimentos que melhoram 

o equilíbrio, a concentração, 

a postura a força muscular e 

diminuem o estresse.

Comunidade 

em geral com 

disposição 

para atividade 

física

20 04h 28 de junho
13h30 às 

17h30

Rosalina de 

Melo Correa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Vir com 

roupas adequadas à 

prática esportiva e 

tênis baixo solado 

plano. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar. 

189
ALIMENTAÇÃO 

INFANTIL

Alimentação para menores 

de 2 anos.

Profissionais 

da área da 

saúde nível 

técnico e 

superior

20 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Talita Maria 

Bengozi, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

190

CONVERSANDO 

SOBRE 

HIPERATIVIDADE

Aprender a lidar com a 

criança hiperativa, 

caracterizar os 

comportamentos de uma 

criança hiperativa, aprender 

a dar limites, aprender 

atividades lúdicas para 

diminuir a ansiedade e 

agitação. Melhorar o 

convívio em casa com os 

familiares.

Psicólogos, 

pedagogos e 

comunidade 

em geral

30 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Alba Maria 

Mattos Costa e 

Maria José 

Parente Janini 

de Toledo, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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191

PREPARO DE 

FORMULAÇÕES 

PERFUMADAS 

SIMPLES PARA O 

CORPO E O 

AMBIENTE

Preparo de formulações 

perfumadas com materiais 

simples utilizadas no corpo e 

ambientes internos de 

residências para uso próprio 

ou para presentear 

Beneficiarse dos benefícios 

fisiológicos estéticos e 

ocupacionais proporcionados 

com o uso dos produtos.

Comunidade 

acadêmica e 

externa

15 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Janice 

Aparecida 

Rafael Arakawa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

embalagens potes 

garrafas pequenas 

para acondicionar os 

produtos preparados. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar.

192

OFICINA 

CULINÁRIA DE 

RECEITAS 

VEGETARIANAS 

ESTRITAS

Elaborar receitas 

vegetarianas estritas, ou seja, 

sem o uso de ingredientes 

derivados de fontes animais. 

Discutir técnicas e 

ingredientes utilizados para 

alcançar características 

semelhantes às preparações 

convencionais.

Comunidade 

em geral
20 04h 28 de junho

14h00 às 

18h00

Sofia de Melo 

Penha, aluna do 

Curso de 

Nutrição da 

UniFil. 

Orientadora: 

Flávia Troncon 

Rosa, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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193

TOMADA DE 

DECISÃO NO 

VOLEIBOL: 

DESENVOLVIMENT

O POR MEIO DA 

GAMIFICAÇÃO

Teoria e compreensão da 

tomada de decisão no jogo 

de voleibol com base em 

variáveis espaço-temporais, 

que refletem a interação 

jogador-ambiente de jogo. 

Prática, interação dos 

participantes e simulação dos 

conteúdos teóricos por meio 

do processo de gamificação, 

uma metodologia de ensino-

aprendizagem.

Comunidade 

em geral
30 04h 27 de junho

08h00 às 

12h00

Renata Alvares 

Denardi, 

docente da 

UniFil. Gabriela 

Victorelli, 

doutoranda em 

Ensino na Saúde 

na UNICAMP.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

194
REAPROVEITAMEN

TO DE SABONETES

Dar nova função às sobras de 

sabonete que serão 

descartadas e combater o 

desperdício. Em períodos de 

recessão, o participante 

poderá reduzir gastos e 

economizar.

Comunidade 

externa e 

acadêmicos

15 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Janice 

Aparecida 

Rafael Arakawa, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 2 

sabonetes em barra 

de sua preferência e 

sobras de sabonete 

além de embalagens 

potes garrafinhas 

para acondicionar os 

produtos elaborados 

na aula A Instituição 

não fornecerá 

embalagens para 

acondicionamento 

dos materiais 

produzidos
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195
FISIOTERAPIA NA 

PARALISIA FACIAL

Noções básicas  e atuação da 

fisioterapia neurofuncional 

na paralisia facial.

Fisioterapeuta

s e graduandos 

do curso de 

Fisioterapia

20 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Tawany Sanches 

Nascimento, 

fisioterapeuta 

graduada pela 

UEL, Residente 

em Fisioterapia 

Neurofuncional 

adulto pela UEL. 

Taís Caroline 

Oliveira da 

Silva, 

fisioterapeuta 

graduada pela 

UEL, Residente 

em Fisioterapia 

Neurofuncional 

adulto pela UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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196

SHANTALA 

(MASSAGEM PARA 

BEBÊS): A ARTE DE 

CUIDAR ATRAVÉS 

DO TOQUE

O objetivo da massagem 

Shantala é desenvolver a 

interação com o bebê, o seu 

toque sutil e amoroso é 

capaz de romper cadeias de 

tensões bloqueios 

prevenindo problemas 

futuros. Alivia cólica e 

insônias, equilibrando o físico 

e psíquico do bebê, 

diminuem choro e traz mais 

tranquilidade emocional.

Gestantes, 

nutrizes, 

cuidadores e a 

comunidade 

em geral

20 03h 30 de junho
19h00 às 

22h00

Juliana Reis, 

Lucas Felipe 

Santana da 

Silva, Brenda 

Starllen Mello 

Gonçalves e 

Myrian 

Nogueira Dutra, 

alunos do Curso 

de Enfermagem 

da UniFil. 

Orientadora: 

Andrielle 

Aparecida Diniz 

Martins 

Barbieri, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

uma boneca e usar 

roupa confortável. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar. 

197

MANEJO DO 

ALEITAMENTO 

MATERNO: UM 

OLHAR PARA A 

PROMOÇÃO, 

APOIO E 

PROTEÇÃO

Conhecer o manejo e prática 

do aleitamento materno, 

com ênfase na linguagem 

verbal e não verbal, na 

relação interpessoal e 

empatia. Promover a 

qualificação dos 

participantes para o auto-

cuidado e também os 

profissionais para o sucesso 

do aleitamento materno. 

Promover Educação em 

Saúde.

Graduandos e 

profissionais 

de Saúde

20 03h 28 de junho
19h00 às 

22h00

Suelen Maria 

Schoeninger, 

Flávia Mabile 

Moreira 

Barboza e 

Mariana 

Scanavez 

Carvalho Davila, 

alunas do Curso 

de Enfermagem 

da UniFil. 

Orientadora: 

Andrielle 

Aparecida Diniz 

Martins 

Barbieri, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

uma boneca para a 

realização da prática
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198

VIVÊNCIA PRÁTICA 

DO MÉTODO 

KABAT: PADRÕES 

DIAGONAIS DE 

CINTURAS

Breve introdução dos 

conceitos da Facilitação 

Neuromuscular 

Proprioceptiva - Método 

Kabat, com descrição dos 

princípios e indicações 

Treinamento prático dos 

padrões diagonais de cintura 

escapular e pélvica.

Acadêmicos 

do Curso de 

Fisioterapia

24 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Suelen Karoline 

Bachitchi, aluna 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Heloísa Freiria 

Tsukamoto, 

coordenadora 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: É 

necessário usar 

roupas confortáveis 

para a prática do 

curso. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar

199

VIVÊNCIA PRÁTICA 

DO MÉTODO 

KABAT: PADRÕES 

DIAGONAIS DE 

MEMBROS

Breve introdução dos 

conceitos da Facilitação 

Neuromuscular 

Proprioceptiva - Método 

Kabat, com apresentação dos 

princípios do método e suas 

indicações. Treinamento 

prático dos principais 

padrões diagonais de 

membros superiores e 

inferiores.

Acadêmicos 

do Curso de 

Fisioterapia

24 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Suelen Karoline 

Bachitchi, aluna 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil. 

Orientadora: 

Heloísa Freiria 

Tsukamoto, 

coordenadora 

do Curso de 

Fisioterapia da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: É 

necessário usar 

roupas confortáveis 

para a prática do 

curso. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar
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200

ULTRA ESTRUTURA 

DO CROMOSSOMO 

E EVOLUÇÃO DOS 

CROMOSSOMOS 

SEXUAIS

Serão abordados aspectos 

gerais de genética 

composição e estrutura do 

DNA e cromossomos, 

aprofundando na associação 

cromossomo-proteínas e 

comportamento 

cromossômico durante a 

meiose. Outro aspecto 

genético aborado no curso é 

a origem e evolução dos 

cromossomos sexuais e seus 

diversos sistemas.

Acadêmicos e 

profissionais 

das Ciências 

Biológicas

20 12h
26 a 29 de 

junho

19h00 às 

22h00

Matheus Pires 

Rincão, biólogo, 

licenciatura e 

bacharel pela 

UEL, mestre em 

Genética e 

Biologia 

Molecular pela 

UEL, doutorando 

em Genética e 

Biologia 

Molecular com 

ênfase em 

citogenética na 

UEL.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

201

ASPECTOS GERAIS 

DA 

TOXOPLASMOSE E 

SUA AÇÃO SOBRE 

O SISTEMA 

NERVOSO 

ENTÉRICO

Revisão dos aspectos gerais 

da toxoplasmose e do 

sistema nervoso entérico, 

incluindo o parasita a 

resposta imune as 

manifestações clínicas e o 

que é o sistema nervoso 

entérico. Durante o curso 

será estabelecida a possível 

ligação entre a toxoplasmose 

e os distúrbios funcionais 

gastrointestinais.

Acadêmicos de 

cursos da área 

de saúde

30 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Camila Cristina 

Alves Machado, 

biomédica 

mestranda em 

Patologia 

Experimental na 

UEL.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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202

NEUROGASTROEN

TEROLOGIA: 

SISTEMA NERVOSO 

ENTÉRICO, O 

NOSSO SEGUNDO 

CÉREBRO

Conhecimento sobre o 

sistema nervoso entérico, 

anatomia e fisiologia, plexos 

mioentérico e submucoso, e 

a motilidade e secreção do 

trato gastrointestinal, 

neurotransmissores e ligação 

com o Sistema Nervoso 

Central.

Profissionais e 

acadêmicos da 

área da saúde

30 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Joana DArc de 

Lima Mendes, 

biomédica 

graduada pela 

UniFil, 

mestranda em 

Patologia 

Experimental 

pela UEL na 

linha de 

pesquisa da 

neurogastroente

rologia.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

203

GUIA ALIMENTAR 

PARA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA COMO 

RECURSO PARA 

EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL

Utilizando como ferramenta 

o Novo Guia Alimentar para a 

População Brasileira, o curso 

abordará a utilização prática 

deste guia para a Educação 

Nutricional esclarecendo 

conceitos e diretrizes para 

uma alimentação saudável.

Acadêmicos 

dos cursos de 

Nutrição e 

demais da 

área da Saúde

30 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Cleusa Wichoski 

Maier, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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204

FISIOTERAPIA NA 

REABILITAÇÃO DE 

PACIENTES 

QUEIMADOS

Revisão do sistema 

tegumentar e classificação 

dos tipos e graus de 

queimaduras. Abordar a 

fisiopatologia das 

queimaduras, assim como 

principais alterações 

metabólicas, tratamento 

clínico e cirúrgico. 

Tratamento fisioterapêutico 

no paciente crítico e em 

enfermaria. Medidas de 

Prevenção de queimaduras.

Fisioterapeuta

s e acadêmicos 

de Fisioterapia

20 04h 28 de junho
18h30 às 

22h30

Cristiane Golias 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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205

A PRÁTICA DA 

PSICOTERAPIA DE 

CARL GUSTAV 

JUNG

O curso abordará os 

elementos principais da 

psicoterapia junguiana, 

conforme descrito por Carl 

Gustav Jung no livro A 

prática da Psicoterapia, 

portunizando o 

reconhecimento de alguns 

aspectos práticos do manejo 

no consultório e favorecendo 

o conhecimento sobre o 

trabalho com a abordagem 

simbólica.

Graduandos e 

profissionais 

de Psicologia

40 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Pamela Cristina 

Salles da Silva, 

especialista em 

Psicologia 

Clínica e da 

Saúde pela 

UniFil, atua em 

clínica desde 

2012, ministra o 

curso: A prática 

da psicoterapia 

em Gaia,  Clínica 

de Psicologia 

Analítica. 

Mariana Borges 

A. de Lima, 

graduada em 

Psicologia pela 

UEL, atua em 

clínica desde 

2012, ministra o 

curso: A prática 

da psicoterapia 

em Gaia, Clínica 

de Psicologia 

Analítica.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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206

CÂNCER DE 

PRÓSTATA: FATOS, 

MITOS E 

CONTROVÉRSIAS

Segundo o INCA, no Brasil o 

câncer de próstata é o 

segundo mais comum entre 

os homens, atrás apenas do 

câncer de pele não-

melanoma. Portanto, 

desmistificar fatores 

relacionados aos sintomas, 

diagnóstico e tratamento é 

fundamental ao bem-estar 

da saúde do homem 

relacionado a essa doença.

Comunidade 

em geral
20 04h 26 de junho

19h00 às 

22h30

Elias Pedro da 

Silva Junior, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

207

SEGURANÇA DO 

PACIENTE: 

QUALIDADE NA 

ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE

Conceituar segurança do 

paciente. Demonstrar as 

metas do ministério da saúde 

e protocolos fundamentais 

para uma assistência segura. 

Discutir como os erros 

podem ser evitados. 

Demonstrar a importância da 

participação do paciente e 

família para um cuidado mais 

seguro.

Comunidade 

em geral
30 02h 26 de junho

19h30 às 

21h30

Nataly Tsumura 

Inocencio 

Soares, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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DE OLHO NO 

MÉTODO: REVISÃO 

INTEGRATIVA DA 

LITERATURA

A proposta deste curso é 

promover uma aproximação 

do aluno ao método da 

Revisão Integrativa da 

Literatura, baseado nos 

passos de Whittemore e 

Knafl. Conhecer as principais 

bases de dados 

internacionais. Utilizar os 

operadores booleanos e 

também os descritores 

controlados MeSH.

Acadêmicos de 

graduação e 

de pós-

graduação

20 12h
27 a 29 de 

junho

14h00 às 

18h00

Rodrigo Nonato 

Coelho Mendes, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

209
ALEITAMENTO 

MATERNO

Capacitar o enfermeiro para 

orientar puérpera e família. 

Vantagens do aleitamento 

materno. Principais 

dificuldades encontradas 

pela puérpera. Técnicas de 

ordenha e armazenamento 

do leite materno.

Acadêmicos 

do curso de 

Enfermagem e 

gestantes

20 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Rosângela 

Martins 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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210

PREPARAÇÃO 

FÍSICA PARA 

GINÁSTICAS DE 

COMPETIÇÃO 

RÍTMICA, 

ARTÍSTICA E 

ACROBÁTICA

O aluno deverá conhecer os 

fundamentos das diferentes 

capacidades físicas, 

específicas das ginásticas de 

competição e ser capaz de 

quantificar o volume e 

intensidade do trabalho e o 

planejamento  de um 

programa de treinamento 

nas diversas fases da 

preparação física das 

mesmas.

Acadêmicos de 

Educação 

Física

20 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Ligia Andréa 

Pereira 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

211

OFICINA DE 

PILATES: SOLO E 

BOLA

Princípios fundamentais do 

Pilates: teoria e prática. 

Vivência de sequências 

pedagógicas básicas do 

Pilates solo e bola. 

Adaptações dos exercícios 

para populações especiais.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Educação 

Física e áreas 

afins

20 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Francys Paula 

Cantieri, 

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

212

ESPORTE 

ADAPTADO PARA 

DEFICIENTES 

VISUAIS E FÍSICOS

Modalidades esportivas 

adaptadas para deficientes 

físicos e visuais. Vôlei 

sentado, basquete em 

cadeira de rodas e goal ball.

Professores e 

acadêmicos de 

Educação 

Fisica e áreas 

afins

25 03h 29 de junho
09h00 às 

12h00

Odair Rodrigues 

Sales, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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213

VACINA CONTRA A 

DENGUE E SUAS 

IMPORTANTES 

CARACTERÍSTICAS

Referências, conceitos e 

características principais 

sobre a vacina contra a 

dengue. Faixa etária 

contemplada para a vacina, 

detalhes sobre a proteção 

que ela oferece. Capacitar o 

profissional de saúde para 

que este possa orientar a 

população sobre a 

necessidade da prevenção.

Acadêmicos de 

Enfermagem e 

demais cursos 

da saúde e 

comunicade 

em geral

40 03h 26 de junho
08h30 às 

11h30

Roseli Victório 

Vitor, docente 

da UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

214

APLICAÇÃO DE 

LUTAS NO 

CONTEXTO 

ESCOLAR

Aplicaçao de lutas no 

contexto escolar é uma 

realidade ainda cheia de 

tabus pois sua aplicaçao se 

torna difícil em função de 

motivos, como aumento da 

violência, desconhecimento, 

etc. Sendo assim, seria 

apropriado um curso de 

conscientização em lutas e 

artes marciais.

Acadêmicos de 

Licenciatura 

em Educaçao 

Física e 

profissionais 

do esporte

40 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Marcelo Seiji 

Missaka e 

Donizete Cicero 

Xavier de 

Oliveira, 

docentes da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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215

MAQUIAGEM 

PROFISSIONAL E 

TÉCNICAS 

AVANÇADAS

Este curso visa apresentar e 

aperfeiçoar técnicas 

avançadas em maquiagem, 

contorno facial, iluminação e 

preenchimento de 

sobrancelhas com enfoque 

nas atualidades.

Discentes do 

curso de 

Estética

14 05h 27 de junho
13h30 às 

18h00

Alana Karina 

Bardasson e 

Caroline 

Rodrigues de 

Moura alunas do 

Curso de 

Estética e 

Cosmética da 

UniFil 

Orientadora 

Adrielly Michely 

Ferreira docente 

da UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: trazer 

todos os materiais 

que possuírem 

relacionados a 

maquiagem inclusive 

demaquilante 

hidratante e fixador 

de maquiagem. Não 

há material para 

trazer ou fotocopiar.

216

ATUALIZAÇÃO EM 

AUTOMAQUIAGE

M

O curso de Atualização em 

Automaquiagem consiste no 

aprendizado básico da 

higienização da pele, 

aplicação de corretivo, base 

e pó, contornos e iluminação, 

correção da sobrancelha e 

ainda truques para compor 

uma make.

Mulheres 

interessadas 

em 

automaquiage

m

14 04h 26 de junho
08h00 às 

12h00

Flávia Ribeirete 

Pires, aluna do 

Curso de 

Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Talita Oliveira 

da Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: Trazer seu 

próprio material para 

aprender a utilizálo 

da melhor forma 

Trazer um par de 

cílios postiços. Não 

há material para 

trazer ou fotocopiar. 
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217
ALONGAMENTO 

DE CÍLIOS

Orientações sobre design e 

alongamento de cílios, 

desenvolvimento prático, 

cuidados pós procedimento e 

remoção dos fios.

Discentes do 

Curso de 

Estética e 

Cosmética

16 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Patricia Massae 

Kato e Thais 

Rocha Macedo, 

alunas do Curso 

de Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Adrielly Michely 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO:Todos os 

participantes 

deverão estar de 

jaleco branco e 

devem levar os 

seguintes materiais 

pinça de ponta reta 

pinça de ponta 

curvada cílios em 

tufo tamanho à 

escolha 1 cartela  

touca máscara luvas 

algodão micropore 

tesourinha para 

sobrancelhas e 

hastes flexíveis 

cotonete

218
DEPILAÇÃO 

EGÍPCIA

Desenvolvimento e 

realização prática de técnicas 

para remoção dos pelos do 

rosto com utilização de linha.

Discentes do 

curso de 

Tecnologia 

Estética e 

Cosmética

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Thais Rocha 

Macedo, aluna 

do Curso de 

Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Adrielly Michely 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: Trazer  

jaleco luvas máscara 

touca algodão 

demaquilante lençol 

e toalha de rosto
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219

DESIGN DE 

SOBRANCELHAS 

COM APLICAÇÃO 

DE HENNA

Ensino de técnicas de 

modelagem e delineamento 

das sobrancelhas com uso de 

pinça e finalização com a 

aplicação de henna, de 

acordo com a cor ideal para 

cada pessoa

Acadêmicos 

do Curso de 

Estética e 

Cosmética

10 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Iara Colussi, 

aluna do Curso 

de Estética e 

Cosmética da 

UniFil. 

Orientadora: 

Adrielly Michely 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

luvas touca máscara 

descartável algodão  

gazes hastes flexíveis 

cotonete pinças e 

aplicador de henna 

tesoura 

pentinhoescovinha 

para alinhar os fios 

um lençol branco Ir 

de jaleco branco. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar.

220

PRÁTICA 

PODOLÓGICA: 

QUAIS OS 

PARÂMETROS 

PARA RESULTADOS 

EFICAZES?

Capacitação do aluno para a 

prática em Podologia, 

facilitando o seu trabalho e 

gerando o alívio do 

desconforto e da dor.

Profissionais e 

acadêmicos de 

Podologia

50 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Cleonice 

Aparecida 

Cartolari 

Figueiredo, 

coordenadora 

do curso de 

Podologia da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

221

PODOPOSTUROLO

GIA PARA 

PODÓLOGOS

Noções de avaliação de 

podoposturologia e de 

posturas, além de relacionar 

a posição dos pés com as 

alterações encontradas no 

restante do corpo do 

indivíduo. Apresentação de 

equipamentos para avaliação 

como plantígrafo, 

podoscópio e 

baropodômetro.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Podologia

20 04h 27 de junho
13h00 às 

17h00

Amanda Maria 

da Silva 

Cavaguchi,  

docente da 

UniFil.

Saúde Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

bermuda. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.
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222
RADIOLOGIA 

INDUSTRIAL

Curso destina-se à 

conscientização e orientação 

sobre a radiologia industrial.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Radiologia

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Juliana Luizetto 

de Lucca, 

coordenadora 

do curso de 

Radiologia da 

UniFil.

Saúde Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

223

MARKETING 

SUSTENTÁVEL E 

ECOINOVAÇÃO

Novas ideias da área de 

Marketing voltadas à 

sustentabilidade com cases 

de sucesso, oficina de 

aplicação prática de ideias 

para empresas e estudantes 

da área de gestão.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área

30 04h 27 de junho
18h30 às 

22h30

Letícia Mirella 

Fischer Campos, 

administradora, 

mestre em 

Engenharia de 

Produção e 

Sistemas, 

professora 

colaboradora da 

UENP, 

experiência em 

Gestão da 

Qualidade.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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224
INTRODUÇÃO À 

TOPOGRAFIA

Para que serve e onde ser 

usada a Topografia? Tipos de 

levantamentos topográficos. 

Modelos de mapas 

cadastrais. Nivelamento e 

perfil.

Pessoal dos 

setores da 

Engenharia e 

Arquitetura 

Rural

40 20h
26 a 30 de 

junho

19h00 às 

22h30

Reginaldo 

Rossetto, 

docente da 

Faculdade 

Pitágoras no 

curso de 

Engenharia Civil 

onde ministra 

aulas de 

Fundamentos de 

Topografia e 

Locação de 

Obras e 

Topografia 

Avançada, Laís 

Martins 

Rossetto, aluna 

de Agronomia 

da UEL.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

225

MORADIA SOCIAL: 

UM PEDAÇO DE 

CHÃO, UM TETO

Reflexões sobre habitação de 

interesse social no Brasil e a 

aplicação das políticas 

habitacionais em Londrina-

PR. Questões do 

desenvolvimento urbano 

desigual, produção e 

segregação socioespacial. 

Garantismo econômico e 

acesso à moradia plena. 

Troca de experiências entre 

os participantes.

Acadêmicos e 

interessados 

na temática

30 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Elisa Roberta 

Zanon, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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226

O 

ADMINISTRADOR E 

O USO RACIONAL 

DA ENERGIA 

ELÉTRICA

Capacitação de gestores 

quanto ao controle do 

insumo de energia elétrica. 

Formas de eficientização na 

empresa, uso racional e 

entendimento de tarifas.

Gestores de 

empresas, 

acadêmicos e 

comunidade 

em geral

40 02h 29 de junho
19h00 às 

21h00

Mario Darlan 

Alves Costa, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

227
O QUE O JURÍDICO 

ESPERA DO RH?

Integração das necessidades 

do Depto Jurídico às 

possibilidades do Depto de 

Recursos Humanos, 

identificando quais as regras 

legalmente exigidas e o 

comportamento esperado 

por empregados e 

empregadores. Desenvolver 

aptidões de co-criação de 

resultados e pertencimento 

das soluções.

Administrador

es, 

responsáveis 

por RH 

advogados e 

acadêmicos

30 03h 26 de junho
19h30 às 

22h30

Elaine Pedroso, 

advogada e 

consultora, 

auxilia empresas 

de diferentes 

segmentos a 

gerenciar crises 

e melhorar o 

sistema jurídico 

preventivo, 

conduzindo a 

gestão de 

empresas com 

foco na 

cocriação de 

resultados.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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228

RECURSOS NO 

PROCESSO CIVIL E 

RECURSOS 

ADMINISTRATIVO 

FISCAL:  FASES 

RECURSAIS

Desenvolvimento e 

habilidades recursais 

objetivando o provimento do 

pedido ou manutenção das 

decisões. Procedimentos de 

embargos de declaração, 

apelação, pré 

questionamento, Recurso 

Especial, Recurso Ordinário, 

Agravo. Desenvolvimento de 

habilidades para acolhimento 

das pretensões em sede 

administrativa.

Advogados e 

contadores
30 08h

26 e 27 de 

junho

19h00 às 

22h30

Paulo Afonso 

Rodrigues, 

advogado, 

contador, 

pósgraduado em 

Auditoria, 

Controladoria 

Perícia e Direito 

Tributário, 

bacharel em 

Letras, perito 

judicial, 

administrador 

judicial e 

síndico.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

229

REFORMA DA 

PREVIDENCIA 

ALTERAÇÕES NO 

RGPS

Reforma da Previdência 

Social. Alterações INSS. 

Regras de Transição Idade 

mínima.

Advogados e 

comunidade 

em geral

40 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

João Alves Dias 

Filho, docente 

da UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

230
ORÇAMENTO 

FAMILIAR

Importância da educação 

financeira. O planejamento 

de suas finanças. 

Planejamento e educação 

dos filhos. Orçamento 

financeiro familiar. Despesas 

fixas, variáveis e eventuais. 

Cartões de crédito: como 

administrar. Gestão de 

necessidades de supérfluos. 

Como sair do vermelho.

Comunidade 

em geral
20 04h 28 de junho

19h00 às 

22h30

Edson Luis 

Monaco, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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231
PROCESSO 

LOGÍSTICO

Logística e seus processos de 

análise e discussão. Visão 

estratégica para redução de 

custos e otimização de 

operação e serviços. 

Orientação e gerenciamento 

de processos com equilíbrio, 

qualidade e eficiência.

Profissionais 

da área de 

Logística e 

Administração

30 03h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Heli Xavier de 

Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

232

TORNAR-SE 

EMPRESÁRIO EM 

MEIO À CRISE: A 

OPORTUNIDADE 

DO SUCESSO

Procedimentos burocráticos 

para formalização e registro 

empresarial perante aos 

órgãos competentes. Junta 

Comercial, Receitas 

Municipais, Estaduais, 

Federais e Outros. 

Orientação perante as 

formas legais de se obter 

mais receita, reduzindo 

custos operacionais e 

tributários.

Acadêmicos, 

empresários e 

empreendedor

es

30 02h 29 de junho
20h00 às 

22h00

Diego Cintra 

Feijó, 

empresário,  

Conplan 

Contabilidade, 

bacharel em 

Ciências 

Contábeis pela 

Unopar, 

especialista em 

Gestão 

Tributária pela 

Unopar, 

mestrando em 

Auditoria e 

Perícia Contábil 

pela Fatec  São 

Paulo.

Humanas Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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233

A HISTÓRIA DOS 

TEMPLOS E O USO 

DA GEOMETRIA

História da construção dos 

templos a partir da 

geometria sagrada. Estudo 

geométrico das construções 

de templos antigos e novos. 

Ênfase sobre o uso da 

geometria em construções 

religiosas.

Arquitetos, 

acadêmicos de 

Arquitetura e 

Design 

Geômetras

20 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Rafael 

Rodrigues de 

Moraes, 

docente da 

UniFil, Arnaldo 

Martin Szlachta 

Junior, docente 

de História do 

Colégio 

Londrinense, 

mestre em 

História Social 

pela UEL, 

doutorando em 

História na UEM 

Geômetra.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

compasso staedler 

trident ou similar 

uma lapiseria 05 uma 

régua e folhas 

sulfites A4. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.

234
SIMPLES 

NACIONAL

O que é Simples Nacional? 

Quem pode optar e quais são 

os benefícios deste tipo 

simplificado de tributação.

Acadêmicos e 

empresários
20 04h 26 de junho

19h00 às 

22h30

Sandra 

Aparecida 

Perotti Balbino, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

235
ASPECTOS LEGAIS 

DO E-COMMERCE

Apesar de ainda engatinhar, 

a legislação brasileira já 

contempla o comércio 

eletrônico. Conhecer e 

respeitar tais regras é 

essencial para o sucesso do 

negócio. Comércio eletrônico 

é aquele realizado por meio 

da internet. Este é o conceito 

mais simples e amplo que se 

pode formular.

Cursos de 

Direito 

Serviços 

Jurídicos e 

Administração

30 04h 30 de junho
19h00 às 

22h30

Mariana Benini 

Souto, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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236

ECONOMIA 

BRASILEIRA: 

MOMENTO ATUAL 

E PERSPECTIVAS

Panorama dos principais 

dados estatísticos sobre a 

economia brasileira atual. 

Discussão sobre a condução 

das políticas fiscal e 

monetária. Perspectivas 

futuras.

Acadêmicos 

empresários e 

interessados 

sobre o tema

30 04h 29 de junho
08h30 às 

12h00

Maria Eduvirge 

Marandola, 

docente da 

UniFil, Lucidalva 

de Jesus e 

Jessica  de Lima 

Silva, alunas do 

Curso de 

Administração.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

237

IMPOSTO DE 

RENDA PESSOA 

FÍSICA

Esclarecimentos sobre a 

metodologia de 

preenchimento do programa 

do Imposto de Renda 

Explicação sobre o 

cruzamento de informações 

na Receita Federal causas e 

resultados Abordar os 

equívocos que levam muitas 

pessoas a ficarem retidas na 

chamada malha fina

Acadêmicos, 

funcionários e 

comunidade 

em geral

40 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Luzimar Arbid 

Luz, docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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MICRO 

EMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL (MEI) 

E SUAS 

VANTAGENS

Conscientizar o trabalhador 

informal sobre a importância 

de sair da informalidade e 

legalizar-se, bem como as 

vantagens da formalização. 

Para isto, será abordado o 

processo de legalização. 

Instituições que orientam o 

processo e atribuições 

recorrentes a tributos.

Acadêmicos, 

funcionários e 

comunidade 

em geral

40 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Luzimar Arbid 

Luz, docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

239

INTERVENÇÃO 

NUTRICIONAL EM 

CIRURGIA 

BARIÁTRICA

Fornecer conhecimentos 

científicos e clínicos para 

atuação no pós-operatório 

de cirurgia bariátrica, os 

quais abrangem técnicas 

cirúrgicas, avaliação 

nutricional, 

acompanhamento 

nutricional, prescrição 

dietética e principais 

deficiências nutricionais.

Acadêmicos de 

Nutrição e 

nutricionistas

30 04h 30 de junho
08h00 às 

12h00

Loriane 

Rodrigues de 

Lima Costa 

Godinho, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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PRINCÍPIOS DE 

CONTABILIDADE: O 

CPC 00

Com o processo de 

convergência das NBC a IRFS 

foi revogada as Resoluções n 

s 7501993 e 12822010 que 

dispõem sobre os Princípios 

de Contabilidade Isto não 

quer dizer que os Princípios 

de Contabilidade estejam 

extintos O CFC faz 

esclarecimentos relativos à 

revogação das duas 

resoluções e o alocamento 

dos Princípios de 

Contabilidade no CPC 00 

Estrutura Conceitual

Interessados 

em princípios 

de 

contabilidade

30 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Aparecida Vani 

Frasson Gaion, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

241

FORMAS DE 

CUSTEIO: CUSTEIO 

POR ABSORÇÃO E 

VARIÁVEL

Entender o processo 

produtivo. Apuração dos 

custos pelo custeio por 

absorção e variável. 

Principais diferenças e como 

apurar o resultado do 

exercício da empresa.

Acadêmicos, 

empresários e 

interessados 

no assunto

30 02h 26 de junho
19h00 às 

21h00

Luzia Amancio 

Gonçalves, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

118



242

RESPONSABILIDAD

E OBJETIVA E 

SUBJETIVA NO 

ÂMBITO DA 

EMPRESA

Possibilitar ao participante 

entender aplicação dos 

institutos de Direito 

denominados 

Responsabilidade Objetiva e 

Responsabilidade Subjetiva 

em relação ao ambiente 

empresarial. As atitudes de 

funcionários, colaboradores 

e staff diretivo que podem 

levar a organização à 

responsabilização.

Interessados 

no assunto em 

geral

30 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Oswaldo 

Américo de 

Souza Junior, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

243

PRIMEIROS 

PASSOS PARA A 

ABERTURA DE UM 

NEGÓCIO

Desenvolvimento de 

aptidões para a abertura de 

um negócio com o foco no 

Plano de Negócios. 

Explicação sucinta de suas 

etapas e apresentação de um 

caso publicado por um autor 

conceituado da área. Busca 

de compreensões sobre os 

processos necessários ao se 

empreender.

Comunidade 

em geral
30 04h 28 de junho

08h00 às 

12h00

Jessica Takano, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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SUA EMPRESA E A 

TI: AMIGA, 

INIMIGA OU 

PARCEIRA?

Ambientação sobre o 

conceito básico de TI 

(Tecnologia da Informação). 

Diferenças entre 

desenvolvimento on  e off 

line  vantagens e 

desvantagens da 

informatização do micro 

pequeno e médio negócio. 

Impacto da TI nas empresas e 

a real necessidade dela.

Pessoal de 

micro 

pequenas e 

médias 

empresas 

interessadas 

em TI

45 03h 26 de junho
19h30 às 

22h30

Jeronimo Peres 

Rocha, graduado 

em Análise e 

Desenvolviment

o de Sistemas 

pela 

Universidade 

Positivo, 

desenvolvedor 

de sistemas ERP 

off e online, 

participou de 

empresas 

startups, 

empresas de 

micro pequeno 

e médio porte.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

245

OBSERVATÓRIO DE 

INTERVENÇÕES EM 

EDIFICAÇÕES 

HISTÓRICAS

Apresentação e avaliação 

crítica das intervenções 

promovidas pelo Instituto 

Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas 

Gerais em três edificações da 

Praça da Liberdade e sua 

evolução até os dias atuais. A 

intenção é discutir as ações 

de preservação neste 

âmbito.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

demais 

interessados 

no assunto

20 02h 26 de junho
19h00 às 

20h35

Juliana Prestes 

Ribeiro de Faria, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE 

ESPORTE E LAZER: 

PROJETOS 

ESPORTIVOS E 

PODER PÚBLICO

Surgimento do Esporte 

Moderno e suas 

características na atualidade. 

Aspectos conceituais sobre 

Políticas Públicas em Esporte 

e Lazer. Noções gerais sobre 

Políticas Públicas. O Esporte 

na legislação. Projetos 

Federais, Estaduais e 

Municipal o FEIPE.

Acadêmicos e 

profissionais 

envolvidos 

com gestão 

esportiva

25 04h 28 de junho
19h00 às 

22h35

Écliton dos 

Santos 

Pimentel, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

247

TÉCNICAS DE 

FECHAMENTO EM 

VENDAS: 

CONQUISTE O SIM 

DO SEU CLIENTE

Desenvolvimento de 

aptidões proativas na 

atualização de técnicas de 

Rapport e fechamento em 

vendas. Capacitar o 

profissional na área 

comercial a identificar o 

perfil do cliente atendido e, 

por meio de técnicas de 

persuasão em vendas e 

técnicas de fechamento em 

vendas, fechar vendas, 

negócios, etc.

Empresários 

do comércio e 

profissionais 

do comércio 

em geral

60 04h 28 de junho
19h00 às 

22h30

Elvis José 

Novais de 

Carvalho, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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PLANTA 

HUMANIZADA EM 

COREL DRAW

Utilização de ferramentas 

básicas do Software Corel 

Draw X8 para humanizar 

plantas arquitetônicas. 

Capacitar o estudante ou o 

profissional com uma 

ferramenta de representação 

de projetos.

Acadêmicos e  

comunidade 

em geral

15 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Caroline 

Waldhelm, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

notebook com o 

Software Corel Draw 

X8 instalado. Não há 

material para trazer 

ou fotocopiar.

249

COMO FAZER 

ANÁLISE DE 

CORRELATOS PARA 

ARQUITETURA E 

URBANISMO

Exemplos de como fazer 

análise de correlatos de 

projetos arquitetônicos, 

urbanismo e paisagismo. 

Como desenvolver o capítulo 

desta abordagem nos 

trabalhos acadêmicos e no 

TFG. Exemplos de 

formatação das análises em 

sulfite, tamanho A4 ou A3.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

Urbanismo da 

UNIFIL

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h35

Joseane Pivetta 

e Alessandro de 

Souza 

Cavalcanti, 

docentes da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

250

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA E 

DIAGRAMAÇÃO DE 

PRANCHAS

Apresentação e aplicação de 

métodos e técnicas para 

elaboração de desenhos e 

diagramação de pranchas de 

projeto no campo da 

Arquitetura e Urbanismo.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

profissionais 

afins

20 04h 29 de junho
08h20 às 

12h00

Lucas Raffo 

Souza, docente 

da UniFil. Daniel 

Brunetto, 

arquiteto e 

urbanista, pós-

graduação em 

Design Digital 

Em andamento.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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251

O SISTEMA 

PRISIONAL 

BRASILEIRO E O 

ATUAL 

RECOLHIMENTO 

DA POPULAÇÃO 

LGBT

Será realizada uma 

perspectiva histórica das 

penas e do sistema prisional, 

passando-se ao 

enfrentamento da questão 

da transexualidade e o 

reconhecimento desta nova 

realidade social no 

ordenamento jurídico 

brasileiro apontando-se a 

violação dos direitos 

humanos sofrida pela 

população LGBT no cárcere.

Comunidade 

em geral
40 02h 26 de junho

19h00 às 

21h00

Marcos 

Belarmino de 

Paula Santos, 

aluno do Curso 

de Direito da 

UniFil. 

Orientadora: 

Aline Mara 

Lustoza Fedato, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

252

CONSTRUÇÃO DE 

RELACIONAMENTO

S COM OS 

CLIENTES E 

COMPORTAMENT

O DO 

CONSUMIDOR

Reflexão acerca da 

importância do estudo do 

comportamento do 

consumidor para a 

construção de 

relacionamentos duradouros 

com os clientes. Principais 

influências ao 

comportamento do 

consumidor e sua relação 

com o processamento de 

informações e respostas do 

consumidor.

Acadêmicos e 

profissionais 

de 

Administração 

e áreas afins

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Janaina Vanzo 

Berto, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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253

WORKSHOP DE 

DESIGN THINKING: 

CONTEXTUALIZAÇÃ

O E PRÁTICA

O workshop tem como 

objetivo explanar sobre 

Design Thinking e seus 

ferramentais, imersão, 

ideação, desenvolvimento-

prototipagem, a fim de 

estimular os alunos na área 

do pensamento criativo, na 

tomada de decisões e na 

abordagem de problemas-

soluções. 

Acadêmicos de 

Arquitetura 

Design e 

demais 

interessados

30 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Lucy Ana Vilela 

Staut, docente 

da UniFil. 

Eduardo 

Anderson 

Brugnoli, 

egresso da 

UniFil, Arquiteto 

e Urbanista. 

Graziela 

Cremonesi 

Toledo, 

especialista em 

Gestão 

Estratégica e 

Inovação.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

papel triplex tesoura 

cola durex postit 

materiais de desenho 

lápis canetas 

coloridas e afins

254

DESIGN THINKING 

APLICADO AO 

PROJETO DE 

ARQUITETURA DE 

INTERIORES

Conceitos de Design Thinking 

e design centrado no usuário. 

Casos de empresas que 

utilizaram ou utilizam as 

ferramentas do Design 

Thinking. Como utilizar o 

Design Thinking para 

conectar propósitos e 

resultados no projeto de 

Arquitetura de Interiores.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

Urbanismo e 

Design de 

Interiores

16 06h
28 e 29 de 

junho

19h00 às 

22h00

João Paulo 

Riqueti da 

Costa, arquiteto 

e urbanista pela 

UEL, especialista 

em Obras 

Públicas de 

Edificações, 

experiência em 

coordenação e 

desenvolviment

o de projetos de 

Interiores.

Humanas Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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255

OS REFUGIADOS 

NO BRASIL: 

POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES 

HUMANITÁRIAS

Capacitação e 

desenvolvimento das 

habilidades necessárias para 

uma análise da crise atual do 

refúgio. As causas e as ações 

da ACNUR para o tratamento 

desta importante questão 

humanitária. Posição do 

Brasil.

Acadêmicos e 

profissionais 

do Direito e 

comunidade 

em geral

45 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Antonio 

Guilherme de 

Almeida 

Portugal, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

256
AUTOCAD PARA 

INICIANTES

Compreender comandos 

básicos do AutoCad e 

desenvolver configuração de 

layers.

Acadêmicos 

do 1º e 2º 

anos de 

Arquitetura e 

Engenharia

30 10h
26 e 27 de 

junho

13h30 às 

18h00

Maria Carolina 

da Silva, 

Vanessa Priscila 

Cacheffo e Rita 

de Cássia Sartori 

Ramos, alunas 

do Curso de 

Arquitetura e 

Urbanismo da 

UniFil. 

Orientadora: 

Lucy Ana Vilela 

Staut, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil
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257

CRIANDO GRIDS: 

FUNDAMENTOS DE 

LAYOUT

Este curso não apenas 

fornece regras e lições 

sólidas para trabalhar 

facilmente com grids mas 

também usa exemplos de 

trabalhos reais para 

demostrar seus conceitos, 

tipos de grid diferentes e 

como ocasionalmente 

quebrar as regras para 

alcançar um design 

realmente inspirador.

Acadêmicos de 

Design Gráfico 

e profissionais 

da área

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Franciane 

Vieira, aluna do 

Curso de Design 

Gráfico da 

UniFil. 

Orientadora: 

Juliana Brandão 

Dornelles, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

258

COMO ELABORAR 

UMA DVA 

(DEMONSTRAÇÃO 

DO VALOR 

ADICIONADO)

Apresentar ao aluno o 

conceito de DVA e 

demonstrar as diferenças 

entre riqueza gerada e 

riqueza distribuída, sua 

função junto ao balanço 

social entre outras 

prerrogativas desta 

demonstração contábil.

Acadêmicos, 

profissionais 

de Ciências 

Contábeis e 

áreas afins

20 02h 26 de junho
19h30 às 

21h30

Elisangela 

Gonçalves da 

Silveira 

Cardoso, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

259

PROCESSO 

ELETRÔNICO EM 

DIREITO

Informar e ensinar ao aluno a 

forma de acesso e a 

navegacao aos principais 

programas de 

peticionamento eletrônico 

em Direito.

Acadêmicos 

do 5º e 4º 

anos de 

Direito

20 03h 29 de junho
19h00 às 

22h00

Ivo Marcos de 

Oliveira Tauil, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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260

CONTROLE SOCIAL 

DA 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: ESTUDO 

DE CASO DA 

PREFEITURA DE 

LONDRINA

A administração pública 

evoluiu dos modelos 

patrimonialista e burocrático 

ao gerencial. A evolução dos 

controles que a sociedade 

pode exercer sobre a coisa 

pública também evoluiu até 

ao que é chamado hoje de 

controle social, que é 

facilitado principalmente 

pela ferramenta portal da 

transparência.

Cidadãos e 

moradores de 

Londrina

20 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Danilo 

Aparecido 

Landegrafi 

Barbosa, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

261

BIOÉTICA: 

BIODIREITO E 

TEMAS 

RELEVANTES

Expor ao acadêmico de 

Direito os conceitos gerais 

sobre Bioética e Biodireito, a 

importância dessas áreas do 

conhecimento no estudo, 

pesquisa e atuação jurídica e 

trabalhar assuntos práticos e 

relevantes com tal 

pertinência temática.

Acadêmicos 

do curso de 

Direito

30 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Loreanne 

Manuella de 

Castro França, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

262

ELEMENTOS 

GRÁFICOS DE UM 

PROJETO 

ARQUITETÔNICO

Desenvolvimento de 

aptidões para o 

entendimento de projeto 

arquitetônico. Capacitação e 

compreensão de projeto 

arquitetônico básico.

Comunidade 

em geral
20 04h 29 de junho

19h00 às 

22h30

Agustin 

Martinez Viñas, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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263

CONTABILIDADE 

GERENCIAL: 

RELAÇÕES CUSTO-

VOLUME-LUCRO

Correção de exercícios do 

Exame de Suficiência do 

Conselho Federal de 

Contabilidade. Relações 

Custo-Volume-Lucro. 

Margem de Contribuição. 

Ponto de Equilíbrio. Margem 

de Segurança. Alavancagem 

Operacional.

Candidatos ao 

Exame de 

Suficiência de 

Ciências 

Contábeis

40 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Eduardo 

Nascimento da 

Costa, 

coordenador do 

Curso de 

Ciências 

Contábeis da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

264

TÉCNICAS PARA 

UMA BOA 

ORATÓRIA NA 

ATUAÇÃO 

JURÍDICA

O Direito possibilita ao 

Bacharel em Direito uma 

gama de opções que 

requerem do profissional a 

habilidade da oratória, seja 

para explicação de um 

conteúdo, seja para presidir 

um ato de sua 

responsabilidade ou para 

formar o convencimento. 

Pretende-se nortear 

parâmetros para uma boa 

fala.

Acadêmicos e 

profissionais 

do Direito

60 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

William Cesar 

Aparecido 

Gomes da Silva, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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265

TÉCNICA DE 

ELABORAÇÃO DE 

PEÇAS JURÍDICAS 

COM OTIMIZAÇÃO 

DO TEMPO

Sabemos que o tempo cada 

vez é-nos mais escasso. Logo, 

faz-se necessária a adaptação 

do profissional do Direito 

para atender um número 

maior de tarefas num curto 

espaço de tempo, sem que 

com isso haja perda de 

qualidade. Pretende-se, pelo 

curso, fornecer dicas de 

gestão e técnicas do tempo.

Acadêmicos e 

profissionais 

do Direito

60 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

William Cesar 

Aparecido 

Gomes da Silva, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

266

O POTENCIAL DA 

INTERVENÇÃO 

ARQUITETÔNICA 

NA RECUPERAÇÃO 

DE ÁREAS 

HISTÓRICAS

Promover o debate sobre o 

papel da inserção de novas 

arquiteturas nos processos 

de preservação e 

recuperação de áreas 

históricas por meio da 

análise dos edifícios da 

Universidade Chilena Diego 

Portales, os quais foram 

construídos na primeira 

década do séc XXI em um 

bairro histórico de Santiago.

Acadêmicos de 

Arquitetura e 

profissionais 

da área

50 04h 26 de junho
08h20 às 

12h00

Carla de Barros 

Caires, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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267

ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONA

L E O EXCESSO DE 

EXECUÇÃO PENAL

Atualmente o sistema 

carcerário brasileiro é tema 

de diversas ações em trâmite 

no Supremo Tribunal Federal, 

dentre eles a ADPF 347 que 

trata do Estado de Coisas 

Inconstitucional, tendo em 

vista a violação massiva de 

direitos fundamentais dos 

presos e a falta de estrutura 

estatal.

Acadêmicos e 

egressos de 

Direito

20 04h 26 de junho
13h30 às 

17h30

Romulo de 

Aguiar Araújo, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

268

NOÇÕES BÁSICAS 

DE ÔNUS DA 

PROVA E 

AUDIÊNCIA 

TRABALHISTA

O objetivo é trazer ao aluno 

ou iniciante no processo do 

trabalho noções preliminares 

da audiência trabalhista, 

como atendimento ao  

cliente, tentativa de 

conciliação e dicas 

importantes para a instrução. 

Ônus da Prova e importância 

das alegações finais.

Acadêmicos de 

Direito ou 

iniciantes na 

área 

trabalhista

60 02h 29 de junho
19h00 às 

20h40

Danilo Del Arco, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

130



269

PREVIDÊNCIA 

PRIVADA: 

GARANTIA DE 

APOSENTADORIA 

TRANQUILA OU 

INVESTIMENTO 

RUIM?

A maioria dos planos de 

previdência privada tem um 

rendimento ruim, abaixo da 

taxa de juros vigente e estão 

cheios de armadilhas, como 

taxas altas e regimes 

tributários inadequados. 

Entenda, de uma vez por 

todas, como fazer uma 

previdência e/ou como 

mudar para um plano de 

previdência rentável.

Investidores 

em geral
60 02h 26 de junho

19h30 às 

21h30

Gabriel Vansolini 

Soldado 

especialista em 

finanças 

economista 

sócio da Fort 

Investimentos e 

assessor  

responsável pela 

proteção e 

rentabilização 

do patrimônio 

de mais de 300 

investidores

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

270

TÉCNICAS DE 

HARMONIZAÇÃO 

DE CORES EM 

AMBIENTES

Aplicações de esquemas 

cromáticos no projeto de 

interiores com ênfase na 

psicodinâmica das cores, na 

funcionalidade do ambiente 

e na sensação espacial 

efeitos ópticos na decoração.

Profissionais e 

acadêmicos de 

Arquitetura e 

Design

30 04h 27 de junho
13h30 às 

17h10

Raquel Salla 

Morato Leite e 

Carolina Buzzo 

Bechelli, 

docentes da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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271

INVISTA EM 

IMOVÉIS DE 

FORMA 

INTELIGENTE

Investir em imóveis ou 

investir no mercado 

financeiro. Você pode fazer 

os dois. Os Fundos 

Imobiliários permitem 

ganhar dinheiro e/ou viver 

de renda através de 

participações em 

empreendimentos. Aprenda 

a investir em imóveis 

diferenciados de forma 

diversificada com liquidez e 

com isenção de IR.

Investidores 

em geral
60 02h 27 de junho

19h30 às 

21h30

Gabriel 

Vansolini 

Soldado, 

especialista em 

finanças, 

economista, 

sócio da Fort 

Investimentos e 

assessor 

responsável pela 

proteção e 

rentabilização 

do patrimônio 

de mais de 300 

investidores.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

272

APRENDA A 

INVESTIR NA 

BOLSA DE 

VALORES

Saiba como se tornar sócio 

das maiores empresas do 

Brasil e do mundo investindo 

em ações. A abordagem do 

curso apresenta as duas 

escolas de análise e visa 

preparar o investidor para 

alocar em carteira 

diversificada consistente e 

protegida de volatilidade via 

operações estruturadas.

Investidores 

em geral
60 02h 28 de junho

19h30 às 

21h30

Gabriel 

Vansolini 

Soldado, 

especialista em 

finanças, 

economista, 

sócio da Fort 

Investimentos e 

assessor 

responsável pela 

proteção e 

rentabilização 

do patrimônio 

de mais de 300 

investidores.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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273

PROTEÇÃO 

PATRIMONIAL E 

PLANEJAMENTO 

SUCESSÓRIO VIA 

SEGUROS

Proteção Patrimonial é a 

gestão de riscos de eventos 

indesejados, visando garantir 

do padrão de vida. O 

Planejamento Sucessório visa 

uma transferência 

patrimonial de forma rápida 

sem IR sem ITCMD. Aprenda 

também a blindar seu 

patrimônio tornando-o 

impenhorável intransferível e 

inalienável.

Pessoas com 

patrimônio 

para proteção 

e/ou sucessão

20 02h 29 de junho
19h30 às 

21h30

Gabriel 

Vansolini 

Soldado, 

especialista em 

finanças, 

economista, 

sócio da Fort 

Investimentos e 

assessor 

responsável pela 

proteção e 

rentabilização 

do patrimônio 

de mais de 300 

investidores.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

274
INVESTIMENTOS 

 INTELIGENTES

Orientar e ensinar as pessoas 

a escolher o melhor tipo de 

investimento para seu perfil 

de maneira segura de acordo 

com a conjuntura 

econômica.

Investidores 

em geral
60 02h 30 de junho

19h30 às 

21h30

Gabriel 

Vansolini 

Soldado, 

especialista em 

finanças, 

economista, 

sócio da Fort 

Investimentos e 

assessor 

responsável pela 

proteção e 

rentabilização 

do patrimônio 

de mais de 300 

investidores.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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275

ADVOCACIA E OS 

DIREITOS DO 

CONSUMIDOR

Questão polêmica no Direito 

Consumerista 

contemporâneo e a sua 

aplicabilidade às relações 

entre advogados e seus 

clientes. Considerações sobre 

a existência de duas 

correntes: uma contrária e 

outra favorável.

Acadêmicos 

do curso de 

Direito, 

Serviços 

Jurídicos e 

comunidade

40 02h 26 de junho
08h00 às 

10h00

Stefany 

Tameirão, 

acadêmica do 

curso de Direito 

da UniFil. 

Orientador: 

Anderson de 

Azevedo, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas
Presencial

Haverá material a ser 

fotocopiado pelos 

participantes  

Multicópias na 

unidade JK da UniFil

276

AUTOMAÇÃO DE 

TAREFAS 

UTILIZANDO A 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

LUA

Introdução à sintaxe da 

linguagem de script LUA e 

suas utilidades para 

automação de tarefas 

cotidianas em um 

computador. Envio de emails 

através de exemplos feitos 

em sala .

Acadêmicos e 

profissionais 

de 

computação 

interessados 

em 

programação 

básica

20 12h
26 a 28 de 

junho

13h30 às 

17h30

Hugo Henrique 

Ribeiro dos 

Anjos e 

Matheus 

Fávaro, alunos 

do Curso de 

Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inácio 

Alvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

277

APLICAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

DE 

PROGRAMAÇÃO 

NO MICROSOFT 

EXCEL

Lógica de Programação e 

Algoritmos. Fórmulas Básicas 

para uso do Excel. Junção dos 

dois campos de 

conhecimento.

Acadêmicos de 

Computação
20 04h

28 e 29 de 

junho

19h00 às 

21h00

Roberto 

Schnitzler 

Moure, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inacio 

Alvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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278
BIOTECNOLOGIA E 

SUAS APLICAÇÕES

A biotecnologia emprega 

tecnologias com a utilização 

de organismos vivos para 

criar ou modificar produtos, 

a partir das quais suas 

principais aplicações incluem 

as áreas da medicina, 

agricultura, alimentos e meio 

ambiente.

Acadêmicos 

das áreas 

exatas e 

biológicas

30 04h 28 de junho
08h00 às 

12h00

Renata Carolini 

de Souza 

Manginelli, 

docente da 

UniFil. Jakeline 

Renata Marçon 

Delamuta, 

doutora em 

Microbiologia 

pela UEL.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

279
BLOCKCHAIN: 

ALÉM DA BITCOIN

Introdução à Cadeia de 

Blocos e ao seu banco de 

dados distribuído.

Profissionais e 

acadêmicos da 

área de 

tecnologia

40 03h 27 de junho
19h00 às 

22h00

Andréa Ferreira 

Corrêa, aluna do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientador: 

Marc Antonio 

Vieira De 

Queiroz, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

280

BRINCANDO COM 

MACHINE 

LEARNING

Introdução e conceitos 

básicos de Machine Learning 

através de exemplos práticos 

utilizando bibliotecas e 

ferramentas já 

desenvolvidas. Apresentação 

básica do ML.  Não serão 

discutidos os detalhes de 

implementação e nem todas 

as técnicas do ML.

Comunidade 

em geral
25 04h 30 de junho

19h00 às 

22h30

Mario Henrique 

Akihiko da 

Costa Adaniya, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

135



281

CONFECÇÃO DE 

CÚPULA PARA 

LUMINÁRIA COM 

BARBANTE

Desenvolvimento de uma 

cúpula para luminária em 

barbante. Capacitar o aluno a 

conceber uma cúpula de 

luminária, utilizando 

materiais simples como cola 

e barbante. Será apresentado 

possibilidades de suportes e 

encaixes e instalações.

Comunidade 

em geral
15 04h 29 de junho

19h00 às 

22h30

Thaisa Nunes 

Vicentim 

Calderon, 

docente da 

UniFil. Yasmin 

Alcaraz Cassitas 

Barboza, 

graduada em 

Arquitetura e 

Urbanismo pela 

UEL, trabalha 

com projetos 

personalizados 

de arquitetura e 

interiores, 

formada em 

personal 

organizer pela 

OZ Organize sua 

vida.

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: Trazer 

50m de barbante 1 

bola plástica média 1 

vidro de cola 

cascorez 500g

282

CONSTRUINDO 

PÁGINAS PARA 

INTERNET COM 

HTML E CSS

Guia para criação de website 

utilizando as linguagem 

HTML e CSS, que poderá ser 

usado tanto pessoal como 

profissional.

Pessoas que 

tenham 

familiaridade 

com editores 

de texto

20 08h
26 e 27 de 

junho

14h10 às 

18h00

Robson Felipe 

Pereira de 

Souza, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inacio 

Alvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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283

CRIAÇÃO DE 

JOGOS COM 

SCRATCH

Desenvolvimento de jogos 

por meio da ferramenta 

Scratch, que utiliza blocos 

lógicos como linguagem de 

programação, facilitando o 

processo de criação.

Interessados 

no tema
24 12h

26 a 28 de 

junho

19h00 às 

22h30

Felipe Grandini 

Marcelino e 

Mikael Mazzei, 

alunos do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Mario Henrique 

Akihiko da 

Costa Adaniya, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

284
CURSO BÁSICO DE 

ARDUINO

Aprendizado e manuseio da 

Placa de Prototipagem 

Arduino.

Comunidade 

em geral
10 03h 26 de junho

19h00 às 

22h00

Alexssandro 

Kuroki Ueno, 

aluno do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Kleber Marcio 

de Souza, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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285

DETERMINAÇÃO 

DE PRIMERS PARA 

DIAGNÓSTICO 

MOLECULAR DE 

DOENÇAS EM 

PISCICULTURAS

Desenvolvimento de 

aptidões em diagnóstico 

molecular de doenças em 

piscicultura. Capacitar o 

profissional a desenvolver 

iniciadores de PCR com 

auxílio de programas de 

bioinformática. Realizar, 

otimizar uma reação de PCR 

e analisar os resultados 

obtidos.

Acadêmicos de 

Biologia e 

áreas afins

12 08h 28 de junho

08h30 às 

12h00 e 

das 14h00 

às 17h30

Renan José 

Casarotto 

Appel, 

biotécnologo 

pela UFPR, 

mestrando em 

Genética e 

Biologia 

Molecular pela 

UEL, experiência 

em 

microbiologia 

genética, 

biologia 

molecular e 

bioinformática, 

Carla Suzuki 

Altrão, bióloga 

pela UEL, 

mestranda em 

Genética e 

Biologia 

Molecular pela 

UEL, experiência 

em 

microbiologia 

genética, 

biologia 

molecular e 

Tecnologia Presencial

ATENÇÃO: Uso 

obrigatório de jaleco 

de manga longa, 

calça comprida e 

sapatos fechados. 

Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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286

EDIÇÃO DE VÍDEO 

PARA INICIANTE 

SONY VEGAS PRO

Nesse curso você irá 

aprender a edição de vídeo 

desde o começo, os 

conceitos e estilos. Será 

utilizado o Sony Vegas Pro 

13, com atividades 

interativas. O objetivo do 

curso é obter domínio de 

edição de um vídeo em 

qualidade avançada.

Comunidade 

em geral
40 04h 27 de junho

14h00 às 

18h00

Marcelo 

Francisconi 

Lubanco Thomé, 

aluno do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Kleber Marcio 

de Souza, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

287

ENTENDENDO 

PROGRAMAÇÃO 

ORIENTADA A 

OBJETO EM JAVA

Desenvolvimento de 

programação orientada a 

objeto. Capacitar o 

profissional a trabalhar com 

orientação a objeto e 

entender o seu 

funcionamento.

Acadêmicos 

com 

conhecimento

s básicos em 

lógica de 

programação

20 08h
26 e 27 de 

junho

19h00 às 

22h30

Erick de Castilho 

Tanida, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

na UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inácio 

Alvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

288

EXPRESSÕES 

REGULARES PARA 

PROGRAMADORES

Aplicação de expressões 

regulares para automatizar a 

formatação e manipulação 

de textos. Aprendizado no 

uso de ferramentas CLI para 

extrair informações de fluxo 

de textos.

Acadêmicos e 

profissionais 

de TI

20 04h 29 de junho
19h00 às 

22h30

Marc Antonio 

Vieira de 

Queiroz, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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289

INICIAÇÃO À 

ADMINISTRAÇÃO 

DE SISTEMAS 

LINUX

Compreensão da estrutura 

do Sistema Operacional 

LINUX. Execução de 

comandos no sistema. 

Domínio do FHS. Sistema de 

arquivos e diretórios: 

finalidades, busca, criação e 

remoção. Compreensão e 

uso dos pipes. Criação e 

remoção de usuários.

Pessoas 

interessadas 

em iniciar 

aprendizado 

em Linux

20 04h 27 de junho
19h00 às 

22h30

Jair Henrique 

Peres Forti 

Carrion, aluno 

do Curso de 

Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inacio 

Álvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

290

INTRODUÇÃO À 

JAVA WEB COM 

JSP

Apresentação do Java Web 

com JSP e seus principais 

recursos. Conteúdo prático 

visando a elaboração de um 

projeto pronto para Web.

Acadêmicos e 

profissionais 

iniciantes na 

tecnologia 

Java Web

20 03h 26 de junho
19h00 às 

22h00

Guilherme de 

Oliveira Bexiga, 

aluno do Curso 

de Ciências da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Marc Antonio 

Vieira de 

Queiroz, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

291

INTRODUÇÃO AO 

DESENVOLVIMENT

O ANDROID

Apresentação da IDE Android 

Studio e desenvolvimento de 

um simples aplicativo. 

Demonstração da construção 

de interfaces e interação 

com o código Java e com a 

interface já desenvolvida.

Conhecimento 

básico de 

lógica de 

programação 

em Java

25 09h
26 a 28 de 

junho

19h00 às 

22h00

Luccas Galuppo 

Tanan, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientador: 

Mario Henrique 

Adaniya, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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292

INTRODUÇÃO AO 

DESENVOLVIMENT

O GUIADO POR 

TESTE (TDD) COM 

JUNIT

Introdução ao 

desenvolvimento ágil de 

software, como e porque 

surgiu e seus princípios. 

Introdução a testes de 

software, como testes de 

unidade, integração, teste de 

sistema e de aceitação. O 

TDD será o principal tema do 

curso tratando de seu ciclo, 

funcionamento, boas 

práticas em refatoração e 

vantagens de uso.

Desenvolvedor

es, 

profissionais e 

acadêmicos 

com 

conhecimento 

em orientação 

a objetos e 

Java

30 06h
29 e 30 de 

junho

19h00 às 

22h00

Pedro Henrique 

Sanches da Silva 

e Patrick Weigle 

de Lima 

Campos, alunos 

do Curso de 

Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Marc Antonio 

Vieira de 

Queiroz, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

293

INTRODUÇÃO AO 

PARADIGMA DE 

PROGRAMAÇÃO 

FUNCIONAL COM 

HASKELL

Introdução à linguagem de 

programação Haskell, a mais 

popular dentre as puramente 

funcionais. O curso mostrará 

as diferenças do paradigma 

funcional em relação ao 

imperativo estruturado e 

orientado a objetos, fazendo 

exercícios propostos e 

implementando algoritmos 

populares.

Aficionados 

em 

programação 

de 

computadores 

e acadêmicos 

de TI

20 08h
29 e 30 de 

junho

19h00 às 

22h30

Ricardo Inácio 

Alvares e Silva, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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294

LÓGICA DE 

PROGRAMAÇÃO E 

ALGORITMOS

Dar ao aluno as ferramentas 

mentais básicas para a 

resolução de problemas em 

programação. Apreensão de 

conceitos sobre a lógica de 

programação. Compreensão 

de algoritmos básicos 

Compreensão e resolução de 

problemas simples e 

complexos. Subdivisão de 

problemas e estruturação de 

código.

Jovens e 

adultos com 

conhecimento

s básicos em 

programação. 

O curso é 

voltado para 

quem tem 

conhecimento

s básicos em 

programação, 

pelo menos 

até vetores

30 12h
28 a 30 de 

junho

19h00 às 

22h30

Pedro Henrique 

Conciani Corso e 

Eduardo Mateus 

Rodrigues 

Palandrani, 

aluno do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Mario Henrique 

Akihiko da 

Costa Adaniya, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

295

ORIENTAÇÃO A 

OBJETO USANDO 

GREENFOOT

O que é programação com 

orientação a objeto? 

Objetos, métodos e classes. 

Programação com 

Greenfoot. Desenvolvimento 

de um pequeno jogo.

Interessados 

com noção de 

programação 

Acadêmicos de 

Ciências da 

Computação

20 08h
26 e 27 de 

junho

19h00 às 

22h30

Felipe Abrahão 

Ferrari, aluno do 

Curso de Ciência 

da Computação 

da UniFil. 

Orientador: 

Mário Henrique 

Akihiko da 

Costa Adaniya, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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296

PROCESSAMENTO 

DE IMAGENS COM 

ALGORITMOS EM 

JAVA

Programação de códigos na 

linguagem de programação 

Java para diferentes tipos de 

filtros e processamentos de 

imagens digitais.

Acadêmicos da 

área de TI em 

geral

10 08h
26 e 27 de 

junho

18h30 às 

22h00

Rodrigo de 

Souza Castoldi, 

aluno do Curso 

de Ciência da 

Computação da 

UniFil. 

Orientador: 

Ricardo Inácio 

Álvares e Silva 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

297

TÉCNICAS 

VOLTADAS À 

ANÁLISE DO 

MATERIAL 

GENÉTICO DNA

Atualmente as técnicas 

empregadas para análises do 

DNA vêm melhorando cada 

vez mais. Isso vem dos 

primórdios da PCR 

(Polimerase Chain Reaction) 

até às técnicas de 

sequenciamento de última 

geração.

Acadêmicos de 

ciências 

biológicas

30 04h 29 de junho
08h00 às 

12h00

Jakeline Renata 

Marçon 

Delamuta, 

doutora em 

Microbiologia 

pela UEL. 

Renata Carolini 

de Souza 

Manginelli, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar

298

UTILIZAÇÃO DE 

DADOS DO 

SATÉLITE SRTM NA 

PROCURA  DE 

DADOS 

TOPOGRÁFICOS

Como adquirir dados 

topográficos do Brasil a partir 

do satélite SRTM, para serem 

utilizados pelos profesionais 

em projetos tográficos e de 

modelagem  de dados 

hidrológicos entre outros.

Acadêmicos e 

profissionais 

da Engenharia 

Civil, 

Arquitetura, 

Agronomia e 

áreas afins

15 04h 26 de junho
19h00 às 

22h30

Rigoberto 

Lazaro Prieto 

Cainzos, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia Presencial
Não há material para 

trazer ou fotocopiar
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PRINCÍPIOS DA 

ELETROCARDIOGR

AFIA VETERINÁRIA

Fornecer informações sobre 

os princípios básicos da 

eletrocardiografia na 

Medicina Veterinária, assim 

como a importância 

diagnóstica e indicações do 

eletrocardiograma. Capacitar 

os alunos e os profissionais 

para realizar a avaliação do 

eletrocardiograma.

Acadêmicos de 

Medicina 

Veterinária e 

Médicos 

Veterinários

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Fabiane 

Aparecida 

Sabino, docente 

da UniFil.

Agrárias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Não há material para 

trazer ou fotocopiar

300

DIAGNÓSTICO 

CITOLÓGICO DE 

TUMORES DE PELE 

EM CAES E GATOS

Curso abrangerá teoria sobre 

diagnóstico citológico de 

neoplasias. Tipos de tumores 

que podem ser 

diagnosticados por meio da 

CAAF.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Medicina 

Veterinária

50 30h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Ciro José Sousa 

de Carvalho, 

doutor em 

Ciência Animal - 

UFPI com ênfase 

em diagnóstico 

precoce, 

metástase de 

tumor de mama 

em cadelas, 

experiência em 

oncologia, 

patologia e 

plantas tóxicas, 

professor 

Adjunto I 

CEULULBRA.

Agrárias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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UMA ABORDAGEM 

DA RESPOSTA 

IMUNE INATA AOS 

POTÓGENOS 

RELACIONADOS AO 

ESTUDO DA 

PODOLOGIA

Capacitar o aluno de 

Podologia na compreensão 

da resposta imunológica 

inicial. Sistema Imune Inato, 

reconhecimento, inflamação, 

apresentação e 

neutralização.

Acadêmicos de 

Podologia e 

áreas afins

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Tacito Graminha 

Compois, 

docente da 

UniFil.

Agrárias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

302

CONHECENDO O 

CURSO SUPERIOR 

EM PODOLOGIA

Apresentação do projeto 

pedagógico do Curso 

Superior em Podologia.

Interessados 

em Curso 

Superior em 

Podologia

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Cleonice 

Aparecida 

Cartolari 

Figueiredo, 

coordenadora 

do curso de 

Podologia da 

UniFil.

Agrárias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

303

PREZI: 

TRANSFORMANDO 

SUAS 

APRESENTAÇÕES 

EM HISTÓRIAS 

CATIVANTES

Conhecer as funcionalidades 

da ferramenta de criação de 

apresentação Prezi e suas 

diferenças em relação ao 

Microsoft PowerPoint. 

Aprender a utilizar o Prezi 

para elaborar apresentações 

incríveis. Identificar e 

desenvolver boas práticas na 

criação de apresentações.

Acadêmicos e 

pessoas 

interessadas 

no uso da 

ferramenta 

Prezi

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Natalia Albieri 

Koritiaki, 

docente da 

UniFil.

Comunicação

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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A VALORIZAÇÃO 

DO TRABALHO DO 

ENGENHEIRO NA 

SOCIEDADE

Estudo da valorização do 

trabalho do engenheiro na 

sociedade. Evidências da 

importância da Engenharia 

quanto à capacitação e 

profissionalização de 

engenheiros socialmente 

responsáveis.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Engenharia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriano 

Rodrigues 

Siqueira, 

docente da 

UniFil

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

305

ÁREAS DE 

ATUAÇÃO E 

MERCADO DE 

TRABALHO EM 

ENGENHARIA

Oportunidades e opções de 

trabalho para o recém 

graduado em Engenharia. 

Inserção e atuação 

profissional para os novos 

engenheiros. Temas 

múltiplos serão abordados, 

tais como: egresso e 

empreendedorismo, 

atividade técnico-

profissional, etc.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Engenharia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriano 

Rodrigues 

Siqueira, 

docente da 

UniFil

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DIFERENCIAL NO 

ENSINO DE 

ENGENHARIAS

Apresentação pedagógica do 

ensino de Engenharias pela 

UniFil EAD. Demonstração da 

Matriz Curricular, estrutura, 

desenvolvimento e 

funcionamento do Projeto 

Pedagógico das Engenharias 

em EAD. Relevância do 

ensino à distância em 

Engenharia.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Engenharia 

Interessados 

em cursar 

Engenharia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriano 

Rodrigues 

Siqueira, 

docente da 

UniFil

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

307

ENGENHARIA 

COMO 

ESTRATÉGIA DE 

DESENVOLVIMENT

O DE UMA NAÇÃO

Abordagem da Engenharia 

como instrumento 

estratégico para o 

desenvolvimento de uma 

nação. Estudo de Caso: a 

Coreia do Sul, investimento 

em Educação Tecnológica e 

desenvolvimento da 

economia mundial.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Engenharia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriano 

Rodrigues 

Siqueira, 

docente da 

UniFil

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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FUNCIONAMENTO 

DO SISTEMA 

CONFEA - CREA

Explanação sobre o 

funcionamento dos 

Conselhos Federal e Regional 

de Engenharia e Agronomia 

As estruturas de 

funcionalidade e atribuições 

do CONFEA e do CREA. 

Atualização sobre estes 

conselhos para os 

graduandos e profissionais 

de Engenharia.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Engenharia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriano 

Rodrigues 

Siqueira, 

docente da 

UniFil

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

309

PLANO DE 

NEGÓCIOS PARA 

EMPRESAS DE 

ENGENHARIAS

Plano de Negócios e a 

importância para a carreira 

do Engenheiro. 

Desenvolvimento das teorias 

da Administração. Funções 

administrativas clássicas, 

planejamento, organização, 

direção e controle.

Acadêmicos 

dos cursos de 

Engenharia, 

Administração 

e Projetos 

Gerenciais

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Cristiano 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DESCOMPLICANDO 

A SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

PRINCÍPIOS 

BÁSICOS E GESTÃO

Curso voltado a alunos e/ou 

profissionais com interesse 

em Segurança do Trabalho e 

que pretendem adquirir 

conhecimentos prévios e 

introdutórios ao tema. 

Apresentação de conceitos 

básicos. Principais legislações 

inerentes e aplicações. 

Princípios de Gestão de 

Segurança do Trabalho.

Acadêmicos 

eou 

profissionais 

com interesse 

na área

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Anelise 

Passerine de 

Castro, docente 

da UniFil.

Engenharias

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

311

MATEMÁTICA 

BÁSICA: DESAFIOS 

E 

PARTICULARIDADE

S DE OPERAÇÕES

Formação dos tipos de 

conjuntos numéricos e suas 

características matemáticas. 

Identificar operações 

matemáticas: soma, divisão, 

exponenciação, radiciação e 

subtração. Identificar uma 

função analisar e construir os 

gráficos. Domínio, 

contradomínio e imagem. 

Polinômios e operações 

algébricas.

Público em 

geral, 

acadêmicos de 

graduação em 

Matemática e 

Engenharia

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DO LIMITE À 

DERIVADA: 

ANÁLISE DO 

COMPORTAMENT

O DE UMA 

FUNÇÃO

Compreensão de limite 

específico. Representação. 

Taxa de variação. Reta 

tangente. Derivada. 

Aplicação das técnicas de 

derivação mais usuais. Regra 

do tombo. Funções 

compostas e resolução de 

problemas.

Acadêmicos de 

gaduação em 

Matemática e 

Engenharias

50 12h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

313

DERIVANDO U: 

REGRA DA CADEIA 

E APLICAÇÕES

Compreensão e aplicação da 

Regra da Cadeia, uma das 

regras mais importantes para 

o Cálculo Diferencial! 

Verificação da aplicação 

prática do Cálculo I em 

problemas cotidianos. 

Resolução de problemas que 

utilizem regras básicas de 

matemática aliadas à 

aplicação da derivada de 

uma função.

Acadêmicos de 

graduação em 

Matemática e 

Engenharias

50 12h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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MATEMÁTICA 

BÁSICA: OS 

NÚMEROS E SUAS 

PARTICULARIDADE

S

Desenvolvimento do 

raciocínio matemático na 

compreensão dos tipos de 

conjuntos numéricos e suas 

características. Tipos de 

operações e suas variações 

aplicadas ao cálculo 

matemático básico. 

Oportunidade de fortalecer a 

compreensão das 

representações e expressões 

matemáticas e suas 

interações.

Comunidade 

em geral
50 06h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

315

A EXISTÊNCIA DA 

RAZÃO E 

PROPORÇÃO: 

APLICAÇÕES 

MATEMÁTICAS

Desenvolvimento de 

conceitos matemáticos: 

razão e proporção e atuações 

em comum. Realização de 

comparações entre duas 

grandezas e igualdade entre 

duas razões. Compreensão 

da divisão em partes 

diretamente proporcionais e 

inversamente proporcionais 

e resolução de exercícios.

Comunidade 

em geral
50 06h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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BIOESTATÍSTICA: 

CONCEITOS 

INICIAIS DA 

ESTATÍSTICA 

APLICADA ÀS 

CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS

Compreensão dos conceitos 

fundamentais e aplicação da 

Bioestatística. Conhecimento 

e distinção das diversas fases 

do método estatístico e as 

técnicas de amostragem para 

a escolha de elementos que 

irão compor a amostra. 

Apresentação e análise dos 

dados.

Acadêmicos de 

Radiologia e 

comunidade 

em geral

50 06h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

317

DA CENTRALIDADE 

À DISPERSÃO: 

CONCEITOS DA 

ESTATÍSTICA 

DESCRITIVA

Compreensão dos conceitos 

fundamentais das medidas 

de tendência central e as 

medidas de dispersão com 

aplicações na Bioestatística, a 

fim de analisar o conjunto de 

dados de modo a caracterizar 

corretamente a amostra e 

poder fazer inferências sobre 

a população.

Acadêmicos 

dos cursos de 

graduação

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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O UNIVERSO DAS 

FUNÇÕES 

MATEMÁTICAS

O curso abordará a definição 

de uma função, seu domínio, 

contradomínio e imagem, 

bem como operações com as 

equações de primeiro e 

segundo graus. Além disso, 

trará em detalhes os 

conceitos de função racional, 

exponencial e logarítmica.

Acadêmicos de 

Radiologia, 

Engenharias e 

interessados 

no tema

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Exatas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

319

O USO DA 

INTERNET COMO 

FERRAMENTA DE 

APRENDIZAGEM

Uso de ferramentas 

disponíveis na internet para 

aprendizagem. Uso crítico e 

criativo de websites e 

aplicativos sociais, tais como: 

Wikipedia, Facebook, 

Whatsapp, etc. Apresentação 

de exercícios práticos para as 

aprendizagens múltiplas.

Professores, 

acadêmicos do 

curso de 

Pedagogia e 

de 

Licenciaturas

50 15h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Leandro 

Henrique 

Magalhães, 

docente da 

UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

320
NOVOS OLHARES 

SOBRE O CINEMA

Análise sociológica de filmes, 

abordando teóricos como 

Durkheim, Max Weber e Karl 

Marx. Uso de cenas-tipo para 

análise com fundamentos da 

Teoria Sociológica. Uso de 

vídeos em Ambiente Virtual 

de Aprendizagem AVA.

Professores, 

acadêmicos de 

Pedagogia 

História e 

Sociologia

500 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Leandro 

Henrique 

Magalhães, 

docente da 

UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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ELABORANDO 

PROVAS: TEORIA 

DE RESPOSTA AO 

ITEM

Dicas de elaboração de 

provas, tendo por base a 

teoria de resposta ao item 

(TRI). Estímulo ao uso do TRI 

como técnica de verificação 

de conteúdo, aprendizagem 

e critérios de avaliação. 

Demonstração de modelos 

no processo de elaboração 

de provas.

Professores, 

acadêmicos 

dos cursos de 

Pedagogia e 

de 

Licenciaturas

50 15h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Leandro 

Henrique 

Magalhães, 

docente da 

UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

322

METODOLOGIAS 

PARA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA

Ensino da Matemática com 

possíblidades de 

desenvolvimento e melhorias 

para educadores. Ensino 

criativo da Matemática com 

significados, através da 

Resolução de Problemas. 

Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, 

Investigação Matemática, 

entre outras.

Professores de 

Matemática e 

acadêmicos de 

Pedagogia

50 16h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Luciano Rudnik, 

docente da 

UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

323

ESTRATÉGIAS 

DIDÁTICAS PARA O 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS

Estratégias didáticas no 

Ensino de Ciências.

Acadêmicos de 

Pedagogia
50 20h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Tacito Graminha 

Campois e 

Camila 

Fernandes de 

Lima, docentes 

da UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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TÉCNICAS DE 

PREGAÇÃO: 

DIALOGANDO 

COM A MENTE 

PÓS-MODERNA

Explicar os critérios básicos a 

respeito da preparação de 

um sermão, utilizando 

adequadamente ferramentas 

modernas de comunicação e 

com linguagem apropriada 

para contextos 

contemporâneos. 

Proporcionar ao estudante 

contato com as principais 

técnicas de preparo desse 

tipo de mensagem bíblica.

Acadêmicos de 

Teologia e 

comunidade 

em geral

50 20h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Sérgio Antunes 

de Almeida, 

docente da 

UniFil

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

325
PREGAÇÃO 

EXPOSITIVA

Explicação sobre os critérios 

básicos acerca da preparação 

e pregação de um sermão 

expositivo. Apresentação das 

técnicas essenciais no 

preparo da homilia. Prática 

escrita e oral da pregação. 

Ênfase da pregação na 

formação e ministério 

pastoral.

Acadêmicos de 

Teologia e 

comunidade 

em geral

50 16h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Emerson 

Patriota e Sérgio 

Antunes de 

Almeida, 

docentes da 

UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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EM DIA COM A 

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Contato com a Língua 

Portuguesa, considerando as 

mudanças aplicadas em 

função do Novo Acordo 

Ortográfico. Interação com 

questões pertinentes e 

enriquecedoras, pontuação e 

dúvidas mais frequentes no 

que diz respeito ao domínio 

da língua materna.

Todos os 

interessados 

em se 

apropriar de 

forma mais 

consistente da 

Língua 

Portuguesa

50 05h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Adriana Giarola 

Ferraz 

Figueiredo, 

docente da 

UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

327

INFORMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO: 

CONSTRUINDO 

MATERIAIS 

DIDÁTICOS

O curso reunirá informações 

práticas de produção de 

materiais didáticos a serem 

explorados com os alunos, a 

partir do uso da informática. 

Instrumentalizar professores 

e comunidade escolar para a 

construção de materiais 

didáticos por meio da 

informática.

Professores da 

Educação 

Básica e 

interessados

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Camila 

Fernandes de 

Lima, docente 

da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

328

PORTFÓLIOS 

AVALIATIVOS NA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL

Capacitar profissionais para 

trabalhar com portfólios 

avaliativos na Educação 

Infantil.

Acadêmicos 

do curso de 

Pedagogia e 

profissionais 

da área

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Camila 

Fernandes de 

Lima, docente 

da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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ESTRATÉGIAS DE 

EVANGELIZAÇÃO 

PARA AS 

PEQUENAS 

CIDADES 

BRASILEIRAS

A proposta fundamental do 

curso é  orientar a ação 

missionária da Igreja, 

pastores e missionários 

estabelecidos nas pequenas 

cidades do Brasil, buscando 

na pessoa e no ministério de 

Jesus as melhores estratégias 

para alcançar os lugarejos 

mais distantes do país.

Pastores e 

lííderes de 

comunidades 

cristãs

50 20h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alexsandro 

Alves da Silva, 

docente da 

UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

330

O SOFRIMENTO 

HUMANO E SUAS 

POSSIBILIDADES

O curso apresenta uma 

abordagem bíblico-teológica 

do sofrimento humano com 

base no livro de Jó. Propõe-

se caminhos para uma 

pregação evangélica no Brasil 

multireligioso.

Líderes 

religiosos
50 10h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alexsandro 

Alves da Silva, 

docente da 

UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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SERMÃO 

INDUTIVO

Explicação dos critérios 

básicos acerca da preparação 

e pregação de um sermão 

indutivo. Espera-se que o 

estudante aprenda as 

técnicas essenciais no 

preparo da homilia e a 

pratique, tanto em forma 

escrita como oral no 

transcorrer do curso e no 

serviço pastoral.

Acadêmicos de 

Teologia, 

pastores, 

líderes e 

comunidade 

em geral

50 16h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Sérgio Antunes 

de Almeida e 

Emerson 

Macedo 

Patriota, 

docentes da 

UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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BREVIÁRIO DA 

QUEDA

Estudo da teologia do pecado 

e suas consequências para o 

cristianismo contemporâneo 

a partir da abordagem de 

Cornelius Plantinga. 

Conceitos de queda, 

corrupção, vício, lutas e 

destruição. Relevância para o 

ensino da integridade 

humana e vivência sob a 

graça divina.  

Acadêmicos de 

Teologia e 

interessados 

no tema

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Ênio Caldeira 

Pinto, docente 

da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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PALAVRA 

CRIATIVA: 

MODELO BÍBLICO 

DE EDUCAÇÃO 

CRISTÃ

Importância de um modelo 

bíblico de educação para 

todos os que enxergam o 

ministério cristão como um 

espaço do poder de criar. 

Ensino cristão numa 

perspectiva do cristianismo 

bíblico e literário. Ênfase em 

desenvolvimento de 

currículos de educação cristã.

Acadêmicos de 

Teologia e 

interessados 

no tema

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Ênio Caldeira 

Pinto, docente 

da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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APRENDENDO A 

ANDAR COM DEUS 

NAS DIFICULDADES 

MÍNIMAS

Apresenta-se a situação de 

como nas pequenas 

dificuldades deve-se agir 

para que não se tornem 

grandes, pois é nos detalhes 

da vida que se encontram as 

diretrizes para a vida.

Profissonais de 

todas as áreas
50 01h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Pedro Henrique 

Solek, docente 

da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DESENVOLVIMENT

O INTERPESSOAL

Definições de relações 

interpessoais e sobre as 

teorias das necessidades 

interpessoais. Comunicação 

humana, motivação e 

inteligências múltiplas.

Comunidade 

em geral
50 10h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Cristiano 

Ferreira, 

coordenador do 

Curso de 

Administração 

EAD da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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PRINCÍPIOS DE 

MARKETING 

APLICADOS À 

ADMINISTRAÇÃO

Princípios básicos de 

Marketing. Principais 

conceitos, proporcionando 

uma visão geral do marketing 

e de suas interrelações com 

o ambiente de negócios.

Acadêmicos e 

profissionais 

de 

Administração

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Cristiano 

Ferreira, 

coordenador do 

Curso de 

Administração 

EAD da UniFil.

Humanas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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USO DA SOJA NA 

ALIMENTAÇÃO DO 

BRASILEIRO E SEUS 

BENEFÍCIOS À 

SAÚDE: RECEITAS

Uso da soja na alimentação 

do dia a dia. Soja consumida 

por vegetarianos e 

intolerantes à lactose. 

Evolução tecnológica na 

produção de soja. Receitas 

básicas com o uso de soja.

Acadêmicos de 

Nutrição e 

Gastronomia e 

comunidade 

em geral

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Marcia Pires 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

338

PLANEJAMENTO 

FÍSICO-FUNCIONAL 

DE UNIDADES DE 

ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO (UAN)

Excelência no Planejamento 

físico-funcional das UANs. 

Análise da estrutura física e 

funcional de uma UAN. 

Relevância, ações e 

problemas operacionais das 

UANs.

Acadêmicos de 

Nutrição
50 04h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Marcia Pires 

Ferreira, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DIAGNÓSTICO 

LABORATORIAL: 

SÍFILIS

Permitir à comunidade 

participante conhecer os 

métodos empregados no 

diagnóstico laboratorial da 

sífilis, assim como às formas 

clínicas desta DST.

Acadêmicos da 

área da saúde
50 08h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Rosalia 

Herandes 

Ferandes Vivan, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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PESQUISA E 

DESENVOLVIMENT

O DE NOVOS 

COSMÉTICOS

O objetivo do curso é 

entender as etapas da 

pesquisa e desenvolvimento 

de novos cosméticos e a 

importância dos testes de 

avaliação de eficácia e 

segurança.   

Acadêmicos e 

profissionais 

da área da 

saúde

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Renata Micheli 

Martinez, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DO ERRO AO TESTE 

DE HIPÓTESES: 

GENERALIZANDO 

RESULTADOS 

ESTATÍSTICOS

O curso abordará a definição 

de erro, tamanho da amostra 

e hipótese, bem como irá 

diferenciar os tipos de erro e 

hipóteses, além de indicar os 

principais tipos de testes 

existentes. Ocorrerá o teste 

de hipóteses, verificando sua 

aceitação ou rejeição para a 

pesquisa, a fim de generalizar 

resultados de uma amostra 

para a população.

Acadêmicos de 

Radiologia
50 08h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Patricia Beneti 

de Oliveira, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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BIOSSEGURANÇA 

EM PODOLOGIA

Conceitos como 

biossegurança, limpeza, 

desinfecção, esterilização, 

itens de segurança para o 

profissional, procedimentos 

relacionados a artigos 

críticos, semi críticos e não 

críticos, monitorização de 

processos de esterilização e 

as principais doenças 

relacionadas à contaminação 

com material biológico 

contaminado.

Acadêmicos e 

profissionais 

da área

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Janice Arakawa, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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DOENÇAS 

INFECCIOSAS DE 

IMPORTÂNCIA 

CLÍNICA NA 

PODOLOGIA

Este curso tem como 

objetivo estudar a etiologia, 

transmissão, patogenia, 

diagnóstico, tratamento, 

profilaxia e controle das 

principais doenças de 

importância clínica para o 

conhecimento do 

profissional ou estudante de 

Podologia causadas por vírus, 

bactérias e fungos, a fim de 

auxiliar na identificação e no 

tratamento podológico das 

inúmeras patologias 

infecciosas que acometem 

principalmente os pés.

Profissionais 

da área de 

Podologia

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Angélica Marim 

Lopes 

Dambrozio, 

docente da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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ESTRUTURA E 

FUNÇÃO DAS 

PRINCIPAIS 

BIOMOLÉCULAS 

NO ESTUDO DA 

PODOLOGIA

Capacitar o aluno de 

Podologia na compreensão 

do papel das biomoléculas no 

estudo integrado da 

Bioquímica.

Profissionais e 

acadêmicos de 

Podologia

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Nathalia Maria 

Fioreto Campois 

e Tacito 

Graminha 

Campois, 

docentes da 

UniFil.

Saúde

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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O PROCESSO DE 

COMPRA E VENDA 

DE UM IMÓVEL

Abordagem do processo de 

compra e venda de um 

imóvel e os mecanismos 

existentes para evitar 

eventuais problemas, tanto 

para o comprador como para 

o vendedor.

Corretores de 

imóveis, 

acadêmicos e 

comunidade 

em geral

50 12h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Thiago Leandro 

Moreno, 

docente da 

UniFil

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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TEORIA GERAL DOS 

DIREITOS 

FUNDAMENTAIS

Aspectos gerais da teoria dos 

direitos fundamentais. 

Características e dimensões 

dos direitos fundamentais. 

Espécies de direitos 

fundamentais. Atividade 

revisional.

Acadêmicos e 

comunidade 

em geral

50 15h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alessandra da 

Silva, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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PRINCÍPIOS DE 

DIREITO PENAL

Aperfeiçoamento de 

conhecimentos pertinentes à 

base principiológica do 

direito penal.

Acadêmicos da 

Unifil e 

comunidades 

em geral

50 06h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Erika Fernanda 

Tangerino 

Hernandez, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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TUTELA JURÍDICA 

DOS ANIMAIS

Desenvolver o conhecimento 

da tutela jurídica dos 

animais. Conhecer os 

principais dispositivos legais 

que tratam dos animais. 

Analisar as questões atuais 

relacionadas à proteção dos 

animais.

Acadêmicos e 

comunidade 

em geral

50 08h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alessandra da 

Silva, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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VOLUNTARIADO E 

RESPONSABILIDAD

E SOCIAL

Estudo geral dos problemas 

sociais. Contribuição através 

de voluntariado. Elaboração 

de Projeto Social. 

Responsabilidade social: 

características, importância, 

desenvolvimento e 

aplicabilidade.

Acadêmicos e 

comunidade 

em geral

50 12h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alessandra da 

Silva, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr

350 EXECUÇÃO PENAL

Fase de execução da pena. 

Regime em sistema fechado, 

semiaberto e aberto. Sistema 

prisional.

Acadêmicos e 

profissionais 

de Direito 

Serviço Social 

e Psicologia

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Rosielma dos 

Santos Lopes, 

docente da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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ECONOMIA 

PESSOAL: A 

IMPORTÂNCIA DO 

PLANEJAMENTO

Entender as habilidades 

pessoais para o correto 

equilíbrio financeiro. 

Compreender as técnicas de 

gerenciamento pessoal e 

familiar, diagnosticando os 

pontos positivos e negativos 

do uso do crédito. Dicas para 

o orçamento familiar. 

Planejamento das receitas e 

despesas para tomada de 

decisões.

Comunidade 

em geral
50 10h

26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Alex Ferreira 

Novaes, docente 

da UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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O GESTOR DE 

RECURSOS 

HUMANOS: 

ATRIBUIÇÕES E 

COMPETÊNCIAS

As descrição das principais 

atribuições do Gestor de 

Recursos Humanos e suas 

competências. Demonstrar 

que os gestores de Recursos 

Humanos devem saber lidar 

com as pessoas para 

promoverem o auto-

crescimento e o crescimento 

organizacional. A interação 

do Gestor de Recursos 

Humanos com as demais 

áreas da empresa.

Acadêmicos 

do Curso de 

Administração 

e comunidade 

em geral

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Zuleide Maria 

Janesch e Alex 

Ferreira Novaes, 

docentes da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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NOÇÕES BÁSICAS 

DE 

ADMINISTRAÇÃO 

DE 

ALMOXARIFADO

O Almoxarifado como parte 

integrante da Administração 

de Materiais e Patrimônio. 

Almoxarifado: conceitos e 

definições. Competências e 

atribuições do almoxarife. A 

organização do 

Almoxarifado: recebimento, 

armazenagem e distribuição.

Acadêmicos 

do Curso de 

Administração 

e comunidade 

em geral

50 10h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Zuleide Maria 

Janesch e Alex 

Ferreira Novaes, 

docentes da 

UniFil.

Sociais 

Aplicadas

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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ROTULAGEM DE 

ALIMENTOS

Promover o entendimento 

na elaboração de rótulos que 

informem características de 

produtos alimentícios, 

embalados por meio da 

interpretação das normas, 

conforme a legislação 

vigente. Orientação sobre o 

consumo de produtos 

alimentícios por meio da 

rotulagem.

Acadêmicos de 

Nutrição 

gastronomia e 

comunidade 

geral

50 04h
26 a 30 de 

junho

Horário 

flexível

Thanise Pitelli 

Paroschi, 

docente da 

UniFil.

Tecnologia

Modalidad

e a 

Distância 

(EaD)

Aula Online pelo site 

wwwunifileadcombr
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