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PROGRAMAÇÃO - 21 A 28/09/2020 

Data Horário Tema Responsável Público Alvo Plataforma e Link de acesso 

Atividade 

Certificada 

21/09/2020 11h às 12h Educação escolar: o papel dos 

diferentes sujeitos, entre os diferentes 
contextos da sociedade 

Convidada: Profa. Renata Carbone 
Perucci - Curso de Pedagogia UNICID  

Mediador: Prof. Gabriel Aguilar 

Curso de Pedagogia 

UNICID 

Estudantes e 

professores de 

educação infantil e 

ensino fundamental I 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 

 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 11h30 às 
12h15 

Literatura na Pandemia: 

entretenimento e conhecimento 

João Cabral de Melo Neto – Um dedo 
de prosa 

Profa. Tatianne Gomes de Souza 

Profa. Leide Rozane Alves da Silva 

UDF 

 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 13h Ubtech Business -  RHum -  Oficina: 
Turbinando o currículo com 
ferramentas online 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 
14h 

 

Ubtech Business - Administração para 
todos - Minicurso online “Excelente? 
Sim! Como aprimorar o atendimento 
ao público” 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

Inscrição prévia: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePa

ge.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-
H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-

ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PT
FRYQ1VGTi4u 

Plataforma de acesso: Blackboard 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

( x )  sim 

(    ) não 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d5QKh67JHrauWpifBg
https://www.youtube.com/channel/UCafE5d5QKh67JHrauWpifBg
https://www.twitch.tv/eventosunipe
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PTFRYQ1VGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PTFRYQ1VGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PTFRYQ1VGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PTFRYQ1VGTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQktaNjM1TERGWk9HWkJXVk1PTFRYQ1VGTi4u
http://bit.ly/saladeeventosparticipante


 
15h 

 

Biomedicina, Arquitetura e Designs - 
Unipê Sustentável - Oficina de 
acessórios - Design. 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 

21/09/2020 14h às 17h DIREITO 

 Escritório Modelo de Advocacia 

Cidadã atuará junto a APE para dirimir 

dúvidas jurídicas, especialmente no 

que se refere à concessão de LOAS, 

aposentadoria e outros benefícios 

previdenciários. 

FSG Pais, tutores, 
responsáveis, 
funcionários e 

atendidos da APAE 

https://ca.bbcollab.com/guest/09e310
3d 315b49f5b29e7bd6165fa1eb 

(  )  sim 

( x  ) não 

 

 15h às 16h  UP Social UDF: Laboratório de 

Inovação Social no ensino superior  

Prof. Gabriel Cardoso 

UDF Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 16h às 17h “Mudou-se a forma como o mundo 
contrata os profissionais: entrevistas 
remotas e vídeo currículos” 

Profa. Érica Bélon 

Curso Superior 
Tecnológico em Recursos 

Humanos 

CEUNSP 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

Blackboard 
https://ca.bbcollab.com/guest/8276d83a5de

6488bac12853f72a9324c 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 16h Ubtech Business - Sala de finanças e 

NAF - Atendimento online e 
minicursos 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

 Inscrição prévia: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-
H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-

ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUp
GUEpRU1RDUS4u 

Blackboard 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

( x )  sim, 

para 
minicursos 

(    ) não 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/8276d83a5de6488bac12853f72a9324c
https://ca.bbcollab.com/guest/8276d83a5de6488bac12853f72a9324c
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUpGUEpRU1RDUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUpGUEpRU1RDUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUpGUEpRU1RDUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUpGUEpRU1RDUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-ZrsczpUQjhCNzMzOVE0WUtNMDM0OUpGUEpRU1RDUS4u
http://bit.ly/saladeeventosparticipante


       

       

       

 17h às 18hs 

 

Literatura para o vestibular: Angústia, 

de Graciliano Ramos Convidado: 
Jonathan Ramos Rodrigues  -Curso 
de Letras UNICID 

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha 

UNICID 

 

Atividade para 

comunidade 
(vestibulandos) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 
(   )  sim 

( x ) não 

 

 17h às 18h  O Ensino Superior em Tempo de 
Pandemia: 

A importância do acolhimento ao 
discente 

Profa. Maria Anastacia Ribeiro Maia 
Carbonesi 

 

UDF 

 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h 

 

“O esporte como ferramenta para a 
responsabilidade social: desafios e 
oportunidades” 

Profa. Thatiana Freire (convidada) 

CEUNSP 

Educação Física 

 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes e 

comunidade 

 

Blackboard 

https://ca.bbcollab.com/guest/7d8a4df6aa2e

40edb85a36c1db595303  

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19hs “Marketing de Serviços - Dicas para o 
Comércio e Prestadores de Serviços 
em Geral: saiba como melhorar seu 
negócio em momentos de crise" 

Prof. Fábio Fernandes 

CEUNSP 

Administração 

 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/1e3b10b8636

94ce4a6803541c4e9f60e 

 

 Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

( X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19hs 

 

Responsabilidade Social: importância 
para formação acadêmica e Mercado 
de Trabalho 

UNIFRAN 

 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes 

https://youtu.be/h6mnNwniQ5k 

 

( x )  sim 

(    ) não 

https://ca.bbcollab.com/guest/7d8a4df6aa2e40edb85a36c1db595303
https://ca.bbcollab.com/guest/7d8a4df6aa2e40edb85a36c1db595303
https://ca.bbcollab.com/guest/1e3b10b863694ce4a6803541c4e9f60e
https://ca.bbcollab.com/guest/1e3b10b863694ce4a6803541c4e9f60e
https://www.youtube.com/channel/UCgrZC8wgGVKVL5p42IvK49A
https://youtu.be/h6mnNwniQ5k


 18h às 19hs 

 

LIVE: DESVENDANDO AS 
FERRAMENTAS TECNOLOGICAS - 
Estudo remoto 

FASS e Módulo Atividade voltada aos 
nossos estudantes 

 

https://bit.ly/3ihf89j 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/2d098254422

541adaf7249c40ea5a223 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 18h30 às 

19h30 
Projeto Psiconvida 

Psicoeducação e qualidade de vida 

Profa. Carolina Conceição Prado 

UDF Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 20h30 Qualidade na gestão empresarial, 
compliance e os direitos do 
consumidor. 

Profa. Ms. Keissiene Tcharla 
Bragantin Pereira. 

Prof. Dr. Marcelino Sato Matsuda 

 

FASS e Módulo  

Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito e Gestão de 
Recursos Humanos 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPdxbse
NEsY 

 Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

       

22/09/2020 

 

Manhã e 
tarde 

Sessões de Aconselhamento para 

negócios em tempos de crise 

Cruzeiro do Sul virtual e 
CESUCA 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

Preencher para agendamento do horário do 
aconselhamento 

https://forms.gle/zP1EA5Xn4fm3aBmd7 

(    )  sim 

( X ) não 

 

 11h às 12hs Orientação jurídica on-line (área 

Trabalhista e Direito de Família)  

Convidados: Prof. José Carlos Viana e 

Prof. Wellington Ferreira Amorim - 

Curso de Direito da Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Mediadora: Profa. Cristiane Melo 

 

Curso de Direito 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

Atividade para 
comunidade 

 

Preencher para agendamento do horário 
para a orientação jurídica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SceSfADh9KKdc9BLwqcxe7L2z5O99kD7Q
ZrLtYzVNE7tnSb4Q/viewform?usp=sf_link 

 

(    )  sim 

( X ) não 

https://bit.ly/3ihf89j
https://ca.bbcollab.com/guest/2d098254422541adaf7249c40ea5a223
https://ca.bbcollab.com/guest/2d098254422541adaf7249c40ea5a223
http://www.twitch.tv/udftv
https://www.youtube.com/watch?v=uPdxbseNEsY
https://www.youtube.com/watch?v=uPdxbseNEsY
https://forms.gle/zP1EA5Xn4fm3aBmd7


 11h30 às 

12h30 

Fisio Trata: prevenir, curar, aliviar, 
tratar e reabilitar – cuidados 
fisioterapêuticos na saúde do 
trabalhador.  

Prof.a Gabriela Ataides de Oliveira 

UDF 

 

Atividade voltada aos 
estudantes 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

 

(  x  )  sim 

(  ) não 

 

 Manhã e 

tarde 

 

Sessões de Aconselhamento para 

negócios em tempos de crise. 

Temas:  

•    Gestão e Negócios. 

•    Negócios Digitais.   

•    Gestão e Pessoas 

CESUCA e Cruzeiro do 

Sul Virtual 

 

Atividade para 

comunidade 

 

Preencher para solicitação de 

aconselhamento até o dia 16/09: 

https://forms.gle/zP1EA5Xn4fm3aBmd7 

 

(    )  sim 

( X ) não 

 14h Enfermagem, Anjos da Enfermagem - 
Oficinas de pintura corporal, slime e 
massinha caseira - direcionado às 
crianças e familiares 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 10h 

 

Serviço Social/ NAI / VOE - 

Aprsentação de Ações do Núcleo de 
Acessibilidade Institucional e 
lançamento da Campanha de 
arrecadação de brinquedos para o Dia 
das Crianças, celebrado no dia 12 de 
outubro.. 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 

para inscrição e certificação será liberado 
no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 15 às 16hs Envelhecimento Ativo em tempos de 
Pandemia  

Convidada: Profa. Simone Aparecida 
Penimpedo Calamita  

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha Curso de Fisioterapia 

Curso de Fisioterapia 

UNICID e Universidade 
Cruzeiro do Sul 

Atividade para 
estudantes 
comunidade 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

 

(    )  sim 

( X ) não 

 

http://www.twitch.tv/udftv
https://forms.gle/zP1EA5Xn4fm3aBmd7
https://www.twitch.tv/eventosunipe
https://www.twitch.tv/eventosunipe


 16h às 17hs Orientação jurídica on-line (área 

Trabalhista e Direito de Família)  

Convidados: Prof. José Carlos Viana e 

Prof. Wellington Ferreira Amorim - 

Curso de Direito da Universidade 

Cruzeiro do Sul 

Mediadora: Profa. Cristiane Melo 

Curso de Direito 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

 

Atividade para 
comunidade 

 

Preencher para agendamento do horário 
para a orientação jurídica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SceSfADh9KKdc9BLwqcxe7L2z5O99kD7Q
ZrLtYzVNE7tnSb4Q/viewform?usp=sf_link 

 

(    )  sim 

( X ) não 

 

 16h 

 

Direito, Cajup e Prodftin, Atendimento 
jurídico online + palestra “Sistema 
prisional, Direitos Humanos, 
Progressão de Regime e 
Ressocialização: novos olhares 
sociais para além do cárcere” 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 
no início da atividade e atendimento via 

Blackboard, sala de triagem: 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

( x )  sim, 
para palestra 

(    ) não 

 

 16h30 às 
17h30 

 

Observatório do Executivo e do 
Legislativo 

 

Universidade Positivo 

 

Atividades para 
estudantes e 
comunidade 

 

 

Inscrições: 

https://doity.com.br/observatorio-do-
executivo-e-do-legislativo 

Link para participação: 

Encurtador.com.br/mFJR 

(  x  )  sim 

(     ) não 

 

 16h30 às 
17h30 

 

Live Artística 

Entretenimento e saúde mental em 
tempos de pandemia 

Prof. Me. Edmar Galiza 

UDF 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e comunidade 
 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 17h00 Mindfullness: uma proposta para o 
bem viver (palestra com 
experimentação) 

FASS e Módulo Aberto à comunidade https://bit.ly/3hjZUyI 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/e532ed6cdf61
4f2396e3bed44b2402e4 

( x ) sim 

(   ) não 

 17h às 18hs “A importância dos Conselhos e da 

participação social” 

Profa Ms Claudia de Jesus Oliveira 

CEUNSP 

Serviço Social 

Atividade para 

comunidade e nossos 
estudantes 

Youtube: 

https://www.youtube.com/user/ceunsp  
(  X  )  sim 

(    ) não 

https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://bit.ly/saladeeventosparticipante
https://doity.com.br/observatorio-do-executivo-e-do-legislativo
https://doity.com.br/observatorio-do-executivo-e-do-legislativo
https://bit.ly/3hjZUyI
https://ca.bbcollab.com/guest/e532ed6cdf614f2396e3bed44b2402e4
https://ca.bbcollab.com/guest/e532ed6cdf614f2396e3bed44b2402e4
https://www.youtube.com/user/ceunsp


 

 

 17h às 18hs “O uso de redes sociais e suas 
implicações jurídicas” 

William Thiago de Moraes 

(Perito Criminal convidado) 

CEUNSP 

Direito 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes e 

comunidade 

Blackboard: 
https://ca.bbcollab.com/guest/6d8f9f7553c3

46c8842e4c6b5ad94098 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19hs 

 

Iniciativas de Responsabilidade Social 

junto as Empresas - A Universidade 
como Incentivadora de Ações do 
Comércio On-line 

 

UNIFRAN Atividade voltada aos 

nossos estudantes 
https://youtu.be/PcRSpwlrZOo 

 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19hs 

 

Participação Social através do Conseg  

Convidados: Sr. Ricardo Mineiro / Sr 
Rodrigo Salles / Sr. Rogério Félix 
Mediadoras: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha e Profa. Cristiane 
Melo 

UNICID e Universidade 

Cruzeiro do Sul 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 
( x   )  sim 

(    ) não 

 

 17h30 às 
18h30 

Atendimentos online – Psicologia  

4ª onda da Pandemia - Saúde Mental 

Setembro Amarelo 

Prof André Luis Ferreira Moniz 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

 Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19hs “A Comunicação Não-Violenta: um 

novo olhar para nos comunicarmos e 
nos relacionarmos no dia a dia” 

Profa Ms. Renata Calonego 
(convidada) 

CEUNSP 

Publicidade  

 

 

Atividade voltada aos 

nossos estudantes e 
comunidade 

 

 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/a325e272eedf
4f87a7351e104e768232 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

https://ca.bbcollab.com/guest/6d8f9f7553c346c8842e4c6b5ad94098
https://ca.bbcollab.com/guest/6d8f9f7553c346c8842e4c6b5ad94098
https://youtu.be/PcRSpwlrZOo
http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/a325e272eedf4f87a7351e104e768232
https://ca.bbcollab.com/guest/a325e272eedf4f87a7351e104e768232


 19h LIVE: Empreendedorismo em tempos 
de crise.  

1 - Herida Tavares -Mestre em 
Economia | Empresária | Consultora 
Financeira e Econômica | Professora 
Universitária | responsável pelo Canal 
Herida Tavares no YouTube   

2 - Luis Pinheiro | Business School  - 
Doutor em Administração pela 
Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo (2020-FGV-EAESP) | Business 
School da Universidade Positivo  

3 - Juliana Saboia de Melo | Empresa 
Jr. - Cesuca   

Ma. em Administração pela PUCRS, 
Assessora de Pós-Graduação e 
Professora no Centro Universitário 
CESUCA, Sócia Proprietária da Palco 
Educação 

CESUCA e Cruzeiro do 
Sul Virtual 

Atividade para alunos 
e comunidade 

 

Blackboard https://cutt.ly/respsocial (    )  sim 

( x ) não 

 

 19h00 Palestra: Instituto Mar Atlântico: um 
caso de responsabilidade sustentável 
no litoral norte 

Itzac ben Kalch e Almeida 

FASS e Módulo Comunidade interna e 
externa 

https://bit.ly/2ZASf9m 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/3d7e6e359a1
4467695c7220445d49581 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 20h30 às 
22h 

Acolhida de refugiados e imigrantes 

em Brasília. Como a sociedade civil 
pode contribuir? 

Convidada: Tahmirys Mendes Lunard 
(Cáritas Brasília) 

Mediação: Prof. Alan Camargo  

UDF Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

 Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

( x   )  sim 

(    ) não 

 

23/09/2020 
11h às 12hs  

Conscientização sobre a doença de 

Alzheimer: orientações familiares e 
aspectos preventivos  

Curso de Fisioterapia  

UNICID  

 

Atividade para 

comunidade e alunos 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 
( x   )  sim 

(    ) não 

 

https://bit.ly/2ZASf9m
https://ca.bbcollab.com/guest/3d7e6e359a14467695c7220445d49581
https://ca.bbcollab.com/guest/3d7e6e359a14467695c7220445d49581
http://www.twitch.tv/udftv


Convidada: Jessyka Maria de França 
Bram - Gerontóloga  

Mediadora: Profa. Dra. Maria 
Elisabete Salina Saldanha - Curso de 
Fisioterapia UNICID 

 

 

 11h30 às 

12h30 

UDF SEM FRONTEIRAS: A Lei 
doando amor e Cidadania 

UDF SEM FRONTEIRAS inserido no 
UP SOCIAL – Laboratório de 
Inovação Social 

Profaª Anelise Muniz (Direito) 

Profª Luciana Zaranza (Saúde) 

UDF 

 

Atividade para 
comunidade e alunos 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x   )  sim 

(    ) não 

 14h às 15h Projeto Inclusão Digital para Idosos 

Prof Thallison de Oliveira Lopes 

 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(   x)  sim 

(    ) não 

 

 14h Biomedicina, Nutrição, Arquitetura e 

Designs: Unipê Sustentável - Oficinas 
direcionadas ao ensino básico – 
criação de material com recicláveis 
(convite secretarias de educação), 
mostra fotográfica.  

UNIPÊ 

 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 

para inscrição e certificação será liberado 
no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 15h às 16hs Prevenção de doenças ocupacionais 
no trabalho, em tempos de home 
office  

Convidado: Prof. Davison Resende 

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha-  Curso de 
Fisioterapia 

 Universidade Cruzeiro do 
Sul 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 16h às 17h  Soft Skills: O que são e como 

desenvolvê-las? Tendências Pós 
Pandemia 

UDF Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

http://www.twitch.tv/udftv ( x )  sim 

(    ) não 

http://www.twitch.tv/udftv
http://www.twitch.tv/udftv
https://www.twitch.tv/eventosunipe


Prof. Me. Gisela Pelegrinelli 

 

 Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

 

 16h Educação Física - Dança, Atividade 
física guiada. 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

(    )  sim 

( x ) não 

 

 17h às 18h  Time Enactus UDF: ação 
empreendedora universitária para 
melhoria de vidas  

Joefran Albuquerque e Vilma 
Wosiach, estudantes líderes do time. 

UDF Atividade voltada 
aos estudantes e 

comunidade 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h Literatura para o vestibular: Poemas 
escolhidos, de Gregório de Matos  

Convidada: Karen Pavanelli Martim- 
Curso de Letras UNICID 

Mediador: Prof. Gabriel Aguila 

UNICID  Atividade para 
comunidade 

(vestibulandos) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

(    )  sim 

( x   ) não 

 17h às 18h “Amor em pedaços, laços de carinho - 
ações da Educação na 
responsabilidade social” 

Profa Ms Adelma Mendes Marques 

CEUNSP 

Pedagogia e Letras 

Atividade para 
comunidade e 

estudantes 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/90ca436f5526

42d583d61819849d44d4 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 17h00 Prática de yoga: alinhamento, 

restauração e relaxamento (atividade 
prática) 

FASS e Módulo Aberto à comunidade https://bit.ly/2GPYY8Y 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/e495730f136d

4b50ae271488a27219cf 

(  X  )  sim 

(    ) não 

  

17h30 às 
18h30 

Exercícios Físicos: 

Um tratamento não farmacológico 
durante a pandemia 

UDF 

 

Atividade para 
comunidade e alunos 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

(   x )  sim 

(    ) não 

https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/90ca436f552642d583d61819849d44d4
https://ca.bbcollab.com/guest/90ca436f552642d583d61819849d44d4
https://bit.ly/2GPYY8Y
https://ca.bbcollab.com/guest/e495730f136d4b50ae271488a27219cf
https://ca.bbcollab.com/guest/e495730f136d4b50ae271488a27219cf
http://www.twitch.tv/udftv


 Prof Dr.Rodrigo Storck Carvalho 

 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

 18h às 19h 
Responsabilidade Social no Ensino 

Superior  

Palestrante: Julia Jungmann 

 

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 

Salina Saldanha e Prof. Gabriel 

AguilaR 

UNICID e Universidade 
Cruzeiro do Sul 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes 

 

https://www.youtube.com/unicid1 

Ou  

https://www.youtube.com/user/UnivCr
uzeirodoSul 

 

(    )  sim 

(    ) não 

 18h às 19h “Educação Ambiental - Os dilemas 

ambientais no século XXI: o que eu 
tenho com isso?” 

Prof. Rodrigo Salvetti 

CEUNSP  

Ciências Biológicas 

Atividade voltada aos 

nossos estudantes 
Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/e5a7c778e60

54a6ab76d1e99b3b2d190 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(   X )  sim 

(    ) não 

 

 18h00 PSICOLOGIA 

Setembro Amarelo:  Vamos falar 

sobre vida. 

A conscientização é fundamental 
para prevenir o suicídio. 

FSG Atividade para 

comunidade e alunos 

 

https://tinyurl.com/yyw9wov7 

 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 

 18h30 às 

19h30 

Animais de estimação em tempos de 

pandemia 

Prof  Dra, Elizabeth Shimidt 

Prof Dra. Karen Vicente 

UDF Atividade para 

comunidade e alunos 
 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 

 19h Estágios de Nutrição em Tempos de 
Pandemia 

FSG Atividade para 
comunidade e alunos 

https://ca.bbcollab.com/guest/c3d6bf8dd961
44278acf57933368c21c  

(  x  )  sim 

https://www.youtube.com/unicid1
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://ca.bbcollab.com/guest/e5a7c778e6054a6ab76d1e99b3b2d190
https://ca.bbcollab.com/guest/e5a7c778e6054a6ab76d1e99b3b2d190
https://tinyurl.com/yyw9wov7
http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/c3d6bf8dd96144278acf57933368c21c
https://ca.bbcollab.com/guest/c3d6bf8dd96144278acf57933368c21c


(    ) não 

 19h Palestra: A iniciação científica na 

promoção da função social do 

Arquiteto e Urbanista” com o Prof. 

Douglas Salvador e seus orientandos, 

apresentando os resultados das 

iniciações científicas 

FASS e Módulo Alunos do grupo https://bit.ly/35EepLR 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/22aa1efe330d
49e09a05d42d073016a8 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 20h30 Impacto da gestão empresarial pós-

pandêmica e a Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD. 

Profa. Ms. Keissiene Tcharla 
Bragantin Pereira. 

Prof. Dr. Marcelino Sato Matsuda 

 

FASS e Módulo  

Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito e Gestão de 
Recursos Humanos 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

https://youtu.be/UGj7MrvS1w0 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 

24/09/2020 

 

8h 
Psicologia - Abrace a Causa: 

Cuidados com a criança autista na 
quarentena / Psicologia Jurídica / 
Palestra sobre saúde mental 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 

para inscrição e certificação será liberado 
no início da atividade e atendimento via 

Blackboard 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 9h Escuta Psicológica em Tempo de 
Pandemia 

FSG Atividade voltada para 
estudantes 

Inscrições pelo: Cis@fsg.edu.br  ( x )  sim 

(    ) não 

 

 10h Fisioterapia - Projeto “Microcefalia por 
Zika Vírus” / Resat, Palestra sobre 
cuidados para crianças com 
microcefalia / Oficina de alongamento 
/ relaxamento 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 
no início da atividade e atendimento via 

Blackboard 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

 

( x )  sim, 
para oficinas 

(    ) não 

 

https://bit.ly/35EepLR
https://ca.bbcollab.com/guest/22aa1efe330d49e09a05d42d073016a8
https://ca.bbcollab.com/guest/22aa1efe330d49e09a05d42d073016a8
https://youtu.be/UGj7MrvS1w0
https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://bit.ly/saladeeventosparticipante
mailto:Cis@fsg.edu.br
https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://bit.ly/saladeeventosparticipante


 11h às 12hs Conversando sobre projetos de 
Responsabilidade Social e a 
importância de sua Comunicação  

Convidados: Profa. Célia Rocha e 
Prof. Bruno Tavares 

Mediadora: Profa. Cristiane Melo 
Universidade Cruzeiro do Sul 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

 

Atividade voltada aos 
estudantes 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 11h Fonoaudiologia - Oficina de uso da 
voz para professores (convite 
secretarias de educação 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 13h Odontologia: Serviços Odontológicos 
e ações inclusivas – Projeto Apolônias 

da PB, Projeto SEPDO, Projeto 
Acolhe Odonto, Projeto Riso Trans, 

TELODONTO – triagem para 
aconselhamento odontológico e 

agendamento para atenção 
presencial. 

UNIPÊ Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://ca.bbcollab.com/guest/a81d6d8c506

04e77a4d4bac1b92f15fe 

Link aberto para assistir a mostra das 

atividades 

Serviço TELEODONTO aberto à 
comunidade para triagem odontológica 
através do Whatsapp (83) 98122.8183 

( x )  sim, 
para palestra 

(    ) não 

 14h às 
14h45 

EXPOSIÇÃO VIRTUAL 

Trabalho de Conclusão de Curso não 
precisa ser pesadelo 

Alunos Embaixadores do curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

UDF 

 

Atividade voltada aos 
estudantes  

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 14h 

 

Enfermagem - Colace / Projeto 
Crianças com deficiência, Floral – 
atendimento online; Triagem de 
vacina - Clínica Escola de 
Enfermagem 

UNIPÊ Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.twitch.tv/eventosunipe e 
atendimento via Blackboard, sala de 

triagem: 
http://bit.ly/saladeeventosparticipante 

( x )  sim, 
para oficina 

(    ) não 

 15h Medicina – Projeto com Ciência e 
serviços 

UNIPÊ Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade   

https://www.twitch.tv/eventosunipe, o link 
para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

https://www.twitch.tv/eventosunipe
https://ca.bbcollab.com/guest/a81d6d8c50604e77a4d4bac1b92f15fe
https://ca.bbcollab.com/guest/a81d6d8c50604e77a4d4bac1b92f15fe
http://www.twitch.tv/udftv
https://www.twitch.tv/eventosunipe
http://bit.ly/saladeeventosparticipante


 16h às 17h FISIOTERAPIA 

Estágio curricular obrigatório, 
do Contexto Comunitário. 

FSG Idosos, cuidadores e 
comunidade 

Atividade in loco (    )  sim 

(  x  ) não 

 16h às 17h “Aproveitamento Integral de 
alimentos” 

Profa Ms Regina Perrota 

CEUNSP 

Nutrição e Gastronomia 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

Blackboard: 
https://ca.bbcollab.com/guest/4a30f7a27bba

45b2b9d9d46c04848ef7 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 
16h às 17h 

“A responsabilidade social e a 
cidadania por meio do cuidado de 
Enfermagem na promoção da saúde” 

Profa Ms Lilia A. T. Bastos 

CEUNSP 

Enfermagem 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes e 

comunidade 

Blackboard: 
https://ca.bbcollab.com/guest/bf3e878abb22

44b89829ed90e5aa1735 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h Resultados dos exames de COVID-
19. O que precisamos saber?  

 

Prof Ana Carolina Rocha 

UDF  

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  x  )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h “Saúde da mulher e do idoso: visão 
global da Fisioterapia” 

Prof Dr. Luiz Carlos Boaventura  

Profa Me. Cristiane R. Barros 

CEUNSP 

Fisioterapia 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

Blackboard: 
https://ca.bbcollab.com/guest/7ea7973673b

b4de49e31366fc29fe128 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(   X )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h 

 

 

“Saúde Mental: Gestão das emoções 
em época de pandemia”  

Profa. Viviane Regina de Oliveira 

(Psicóloga) 

CEUNSP 

Recursos Humanos 

 

 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/3a0a4c036e1

942f9aeada1798e9c381b 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(   X )  sim 

(    ) não 

 

https://ca.bbcollab.com/guest/4a30f7a27bba45b2b9d9d46c04848ef7
https://ca.bbcollab.com/guest/4a30f7a27bba45b2b9d9d46c04848ef7
https://ca.bbcollab.com/guest/bf3e878abb2244b89829ed90e5aa1735
https://ca.bbcollab.com/guest/bf3e878abb2244b89829ed90e5aa1735
http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/7ea7973673bb4de49e31366fc29fe128
https://ca.bbcollab.com/guest/7ea7973673bb4de49e31366fc29fe128
https://ca.bbcollab.com/guest/3a0a4c036e1942f9aeada1798e9c381b
https://ca.bbcollab.com/guest/3a0a4c036e1942f9aeada1798e9c381b


 17h30 às 
18h30 

Literatura para vestibular: O realismo 
no Brasil: conhecendo Quincas Borba, 
de Machado de Assis  

Convidada: Ariane Barbosa Garcia  

Mediadora: Profa. Cristiane Melo 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

Atividade para 
comunidade 

(vestibulandos) 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

(    )  sim 

(   x ) não 

 17h30 às 
18h30 

Sucesso Digital na Quarentena 

Prof Rosânia Soares 

Luana Lourenço da Silva 

(Discente do curso de Publicidade e 
Propaganda) 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( X   )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19h “Doação de sangue em tempos de 
pandemia: como a tecnologia pode 
auxiliar nesse momento” 

Profa. Sheila de Fátima Menegati 

 

CEUNSP 

Biomedicina 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

 

Blackboard: 
https://ca.bbcollab.com/guest/cd3d90ea511

e479782a0f1b3f64630b4 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

( X   )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19h “Adoção consciente e cuidados com 
os pets na pandemia” 

Profa Dra Leslie Falqueiro 
Domingues, Profa Dra Vivian 
Lindmayer Ferreira Cisi 

CEUNSP 

Medicina Veterinária 

Atividade para 
comunidade e nossos 

estudantes 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/f11dc4978ad4

42e5a73f0b5e51c36406 

 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 19h Internacionalização Sem Sair 
de Casa – Internacionalization 
at Home  

Convidados: Prof. André Leão 
Prof. Gabriel Aguilar 

UDF 

UNICID/Universidade 

Cruzeirio do Sul 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h às 

18h30 

Enfermeiros da Alegria: um sorriso 

transformador 
BC Atividade voltada aos 

estudantes 
https://us.bbcollab.com/guest/0ef6900d143d

4154bbc2be3eb078e480 

( x )  sim 

(    ) não 

http://www.twitch.tv/udftv
https://ca.bbcollab.com/guest/cd3d90ea511e479782a0f1b3f64630b4
https://ca.bbcollab.com/guest/cd3d90ea511e479782a0f1b3f64630b4
https://ca.bbcollab.com/guest/f11dc4978ad442e5a73f0b5e51c36406
https://ca.bbcollab.com/guest/f11dc4978ad442e5a73f0b5e51c36406
http://www.twitch.tv/udftv
https://us.bbcollab.com/guest/0ef6900d143d4154bbc2be3eb078e480
https://us.bbcollab.com/guest/0ef6900d143d4154bbc2be3eb078e480


  

 18h às 

18h30 

 

Prática Odontológica do Projeto Vale 

um sorriso 
BC Atividade voltada aos 

estudantes 

 

https://us.bbcollab.com/guest/e443b3690c9

d449bb19f80e1c5d8f500 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 19h00 Ações Voluntárias como alternativas 

de horas complementares 

FASS e Módulo em 

parceria com o Barlavento 

Coworking, Aplanet.org e 

Instituto Supereco 

Atividade voltada a 
estudantes e 
professores 

https://bit.ly/2Zk02Z9 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed6
64fb8a131effdb5ef626e 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 19h00 PSICOLOGIA 

Pandemia e desemprego 

FSG Comunidade em geral 

(vagas limitadas) 
https://meet.google.com/exw-bdqd-

pte 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 19h00 Os três poderes da Biomedicina e 

suas funções : Conselho, Associação 

e Sindicato Profissional  

Dr. DÉLIO CIRIACO 

FASS e Módulo 

 

Comunidade interna e 

externa 
https://bit.ly/3iKv6ss 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/a1af03dacd32
4b559adbe73513cdec0f 

( x )  sim 

(    ) não 

 19h00 às 
20h30 

 Apresentação do Projeto de Extensão 

à Comunidade: Rios Urbanos: 

Juqueriquerê é preciso preservar!!  

FASS e Módulo 
Comunidade interna e 

externa 
https://bit.ly/35nnRDc 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/c6b4b1983ee
24902994f9abdef9b2dae 

( x )  sim 

(    ) não 

 19h30 às 

21h30 

Roda de conversa: Os direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso 
FASS e Módulo Comunidade interna e 

externa  
https://bit.ly/3m748NX 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/29fdb0b3a1f8
4cde9fb26d2df2df2f59 

( x )  sim 

(    ) não 

 20h00 Voluntariado: Informática Inclusiva 

para Idosos e Pessoas com 

Deficiências em tempos de pandemia 

FASS e Módulo Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://bit.ly/2Zk02Z9 

Ou 

( x )  sim 

(    ) não 

https://us.bbcollab.com/guest/e443b3690c9d449bb19f80e1c5d8f500
https://us.bbcollab.com/guest/e443b3690c9d449bb19f80e1c5d8f500
https://bit.ly/2Zk02Z9
https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed664fb8a131effdb5ef626e
https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed664fb8a131effdb5ef626e
https://meet.google.com/exw-bdqd-pte
https://meet.google.com/exw-bdqd-pte
https://bit.ly/3iKv6ss
https://ca.bbcollab.com/guest/a1af03dacd324b559adbe73513cdec0f
https://ca.bbcollab.com/guest/a1af03dacd324b559adbe73513cdec0f
https://bit.ly/35nnRDc
https://ca.bbcollab.com/guest/c6b4b1983ee24902994f9abdef9b2dae
https://ca.bbcollab.com/guest/c6b4b1983ee24902994f9abdef9b2dae
https://bit.ly/3m748NX
https://ca.bbcollab.com/guest/29fdb0b3a1f84cde9fb26d2df2df2f59
https://ca.bbcollab.com/guest/29fdb0b3a1f84cde9fb26d2df2df2f59
https://bit.ly/2Zk02Z9


https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed6
64fb8a131effdb5ef626e 

 20h30 Cuidados necessários do 

empreendedor ao iniciar a 

atividade econômica e seus 

reflexos jurídicos. 

Profa. Ms. Keissiene Tcharla 

Bragantin Pereira. 

Prof. Dr. Marcelino Sato 

Matsuda 

 

FASS e Módulo  

Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito e Gestão de 
Recursos Humanos 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://youtu.be/94bnwyUV2Cg 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

25/09/2020 

 

11h30 às 
12h30 

Inciativas de Voluntariado: Fisioterapia 
sem Fronteiras 

Convidadas: Ft. Claudia Dutkiewcz e 
Profa. Adriana Fanelli  

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha  

Curso de Fisioterapia UNICID 

 UNICID Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

(  x )  sim 

(    ) não 

 

 11h30 às 
12h30 

Núcleo de Atendimento Fiscal 

Imposto de Renda das pessoas 
físicas, Microempreendedor individual 
e e-social dos domésticos 

Prof. Deypson Gonçalves Carvalho 

UDF 

 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 14h às 18h Ubtech TI:  ECS/AID, Campanha 
sucata pc +   

Aprenda a Criar Jogos com Construct 
3 (Thiago Rodrigues) - Ação da 
Fábrica de Software; 

UNIPÊ 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

Sustentabilidade e Reciclagem de 
Computadores - Conheça o Projeto Apoio à 

Inclusão Digital 
(https://www.youtube.com/watch?v=SRQeQ

I0LQ9Q); 

( x )  sim 

(    ) não 

 

https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed664fb8a131effdb5ef626e
https://ca.bbcollab.com/guest/02321555ed664fb8a131effdb5ef626e
https://youtu.be/94bnwyUV2Cg
http://www.twitch.tv/udftv


 Sustentabilidade e Reciclagem de 
Computadores - Conheça o Projeto 
Apoio à Inclusão Digital - Ação do 
AID;  

Open Innovation - Como incubar 
projetos Reais na Fábrica de 
Software? Ação Fábrica de Software 

Programação visual em blocos com 
Scratch (Thyago Maia) - Ação do 
Clube de Programação; 

Programação visual em blocos com Scratch 
(Thyago Maia) - Ação do Clube de 

Programação 
(https://www.youtube.com/watch?v=XkRwe

Q5_M70); 

Open Innovation - Como incubar projetos 
Reais na Fábrica de Software? Ação 

Fábrica de Software 
(https://www.youtube.com/watch?v=tEuzsw

Z1iQI); 

Aprenda a Criar Jogos com Construct 3 
(Thiago Rodrigues) - Ação da Fábrica de 

Software 
(https://www.youtube.com/watch?v=tvdJUZ

EOQ7Q). 

 o link para inscrição e certificação será 
liberado no início da atividade  

 15h às 
16h30 

Setembro Amarelo: uma reflexão 
sobre o suicídio 

Convidados: Mateus Gonçalves 
Nogueira dos Santos (psiquiatra), 
Anna Carolina Cassiano Barbosa 
(psicóloga), Cassia Souza Rocha 
(psicóloga), 

Cursos de Enfermagem e Psicologia 

Mediadoras: Profa. Cristiane Melo e 
Profa. Simone Ferreira da Silva 
Domingues 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes e 

comunidade 

https://www.youtube.com/user/UnivCr

uzeirodoSul 
(  x  )  sim 

(    ) não 

 

 17h às 18h “Transformações Digitais: Inovações 
tecnológicas da atualidade” 

Prof. Ms. Marcio de La Cruz Lui 

CEUNSP 

Engenharias e 
Tecnológicas 

Atividade voltada aos 
nossos estudantes e a 

comunidade 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.com/guest/fa50dcd9c581

4b25a521f9ad2f89e5b7 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://ca.bbcollab.com/guest/fa50dcd9c5814b25a521f9ad2f89e5b7
https://ca.bbcollab.com/guest/fa50dcd9c5814b25a521f9ad2f89e5b7


 17h30 às 
18h30 

Literatura para vestibular: Caminhos 
pela floresta: uma análise de 
Mayombe, de Pepetela  

Convidada: Ariane Barbosa Garcia - 
Curso de Letras 

Mediadora: Profa. Cristiane Melo 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

 

 

Atividade para 
comunidade 

(vestibulandos) 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 

(    )  sim 

(   x ) não 

 18h às 

19h 

“Inclusão Digital: Ensinando a utilizar 

ferramentas tecnológicas” 

Prof. Ms. Archimedes Ferrari Neto 

CEUNSP 

Ciência da Computação e 
Tecnológicas 

Atividade para 

comunidade e aos 
nossos estudantes 

Youtube: 

https://www.youtube.com/user/ceunsp  

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 18h00 às 
19h00 

Palestra: Ética e 
responsabilidade social do 
profissional de educação física         

FASS e Módulo Graduandos de 
Educação Física 

Licenciatura e 
Bacharelado  

https://bit.ly/2E3f9yJ 

Ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/538d0a9778d

c4c6d9638a52438b3f495 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 19h00 Palestra: "Responsabilidade 

social do Biólogo na pesquisa 

científica no Litoral Norte -SP". 

Professora Karolina Doria 

FASS e Módulo Atividade aberta https://bit.ly/35V5ea3 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/e4efe7c5f84c
4c3081ac7482e2b11544 

( x )  sim 

(    ) não 

 20h30 às 

22h 

Política e pandemia: o que esperar 

das eleições municipais de 2020? 

Convidados: Marcos Rui Lima 

(Concórdia Consultoria); Prof. Me. 

André Jácomo (UDF) e Marcos Castro 

(estudante UDF). 

 

Mediação: Prof. Me. Alan Camargo. 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

Blackboard: 

https://ca.bbcollab.cm/guest/3cae132882f84
d94adf17692be7bb370 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

https://www.youtube.com/user/ceunsp
https://bit.ly/2E3f9yJ
https://ca.bbcollab.com/guest/538d0a9778dc4c6d9638a52438b3f495
https://ca.bbcollab.com/guest/538d0a9778dc4c6d9638a52438b3f495
https://bit.ly/35V5ea3
https://ca.bbcollab.com/guest/e4efe7c5f84c4c3081ac7482e2b11544
https://ca.bbcollab.com/guest/e4efe7c5f84c4c3081ac7482e2b11544
https://ca.bbcollab.com/guest/3cae132882f84d94adf17692be7bb370
https://ca.bbcollab.com/guest/3cae132882f84d94adf17692be7bb370


 19h30 às 

21h30 

NAPP e Pedagogia: Roda conversa -  
Superações no setembro amarelo 

FASS e Módulo Atividade para 
comunidade, alunos e 

professores 

https://bit.ly/3hh44aI 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/fd99168e3642
4e57bcbe90d28a5fdd86 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 20h00 às 

21h50 

Palestra do CAU-SP (CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DE 
S. PAULO) - "Código de Ética". 

FASS e Módulo Atividade para 
comunidade, alunos e 

professores 

https://bit.ly/3inydGG 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/79a8d3576e7
b4d7f9d1a18af779aa016 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

26/09/2020 

 

14h às 15h Projeto GOTAS DE AMOR 

Profa. Suliane Beatriz Rauber 

UDF 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

Link de acesso: 

https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65
435da98956706c879b1d 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 14 às 19hs I Simpósio Online de Saúde Mental  

Convidada: Profa. Cristina Helena 
Ferreira Fonseca Guedes  

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 
Salina Saldanha  

Curso de Medicina UNICID 

Curso de Medicina 

UNICID 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

( x  )  sim 

(    ) não 

 

 15h às 17h 

 

Programa Jovem Integrado 

Comunicação Não Violenta no 
Trabalho 

Prof. .Suliane Beatriz Rauber 

UDF Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

Link de acesso: 

https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65
435da98956706c879b1d 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

( x )  sim 

(    ) não 

 

       

https://bit.ly/3hh44aI
https://ca.bbcollab.com/guest/fd99168e36424e57bcbe90d28a5fdd86
https://ca.bbcollab.com/guest/fd99168e36424e57bcbe90d28a5fdd86
https://bit.ly/3inydGG
https://ca.bbcollab.com/guest/79a8d3576e7b4d7f9d1a18af779aa016
https://ca.bbcollab.com/guest/79a8d3576e7b4d7f9d1a18af779aa016
https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65435da98956706c879b1d
https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65435da98956706c879b1d
https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65435da98956706c879b1d
https://ca.bbcollab.com/guest/2ebe44f85c65435da98956706c879b1d


28/09/2020 

 

9h às 12h 

e 

14h às 18h 

II Simpósio Online  

UDF: UM OLHAR HUMANIZADO À 
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 

Projeto UDF é POP 

Convidados externos e 

Profa. Caroline Mohamed 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

http://www.twitch.tv/udftv 

 

Link para certificação liberado no dia da 

atividade 

 

(  X  )  sim 

(    ) não 

 

 11h às 12hs Responsabilidade Social e Mercado 

Empresarial  

Convidado: Prof . Dr. Fernando 
Romana (Universidade Atlântica – 
Portugal  

Mediadores: Prof. Gabriel Aguilar e 
Prof. André Leão  

Público: estudantes e comunidade em 
geral 

UDF, UNICID e 

Universidade Cruzeiro do 
Sul 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

https://www.youtube.com/unicid1 

Ou  

https://www.youtube.com/user/UnivCr

uzeirodoSul  

( x  )  sim 

(    ) não 

 

 14h às 15h Projeto CiênciArte 

Materiais audiovisuais e gráficos 

produzidos na melhoria da qualidade 

de vida  

Profa. Dra. Patrícia Sanae Sujii 

UDF Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

Blackboard:  

https://ca.bbcollab.com/guest/465f894a4073
4b08b21ff9d13bc4897a 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

 

( x )  sim 

(    ) não 

 

 14h às 18h Palestras com Agentes de 
Integração (Estágios) – 

Oportunidades de Estágios 

Prof André Leão 

UDF Atividade voltada aos 

estudantes 
Blackboard:  

https://ca.bbcollab.com/guest/db4dfe5c6ffc4
de997248e758488ab21 

Link para certificação liberado no dia da 
atividade 

(  )  sim 

(  x  ) não 

 

 15h30 às 
17h30 

Atendimento Jurídico - NPJ Direito 

Penal 

UDF 

 

 

 

Atendimento feito por agendamento no  

e-mail: 

agendamento.npj@udf.edu.br 

(  )  sim 

(  x  ) não 

 

http://www.twitch.tv/udftv
https://www.youtube.com/unicid1
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul


Civil 

Trabalhista 

Prof Frederico Teixeira Barbosa 

Atividade para 
comunidade 

 

 

 16h 30às 
17h30hs 

Prevención de Adicciones en 

escuelas, una perspectiva desde 

México  

Convidado: Prof. Jorge Jimenez 

Aguilar 

Mediador: Prof. Gabriel Aguilar  

UNICID e Universidade 
Cruzeiro do Sul 

 

Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

 

https://www.youtube.com/unicid1 

Ou  

https://www.youtube.com/user/UnivCr

uzeirodoSul 

 

(x  )  sim 

(    ) não 

 

 14h-15h30 NEGÓCIOS 

Empreendedorismo para imigrantes 

 

FSG Imigrantes Presencialmente na Prefeitura de 

Caxias do Sul 

(   )  sim 

(  x  ) não 

 

 18 às 19hs Doença de Alzheimer: aspectos 

familiares e jurídicos  

Convidadas: Jessyka Maria de França 

Bram - Gerontóloga e Profa. Ms. 

Cristiane Melo  

Mediadora: Profa. Maria Elisabete 

Salina Saldanha 

 

UNICID e Universidade 

Cruzeiro do Sul 

 

Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d

5QKh67JHrauWpifBg 
( x  )  sim 

(    ) não 

 

 19h00 Palestra: Laboratório de 
Inovação como suporte a 
projetos acadêmicos. Elizabeth 
Terra Alcântara e Marcelo 
Forestieri Fernandes 

FASS e Módulo Atividade aberta https://bit.ly/33WgKzo 

ou 

https://ca.bbcollab.com/guest/5a7a8aea2a3
2452dbe3e75b2352efca0 

( x  )  sim 

(    ) não 

 

https://www.youtube.com/unicid1
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://www.youtube.com/user/UnivCruzeirodoSul
https://bit.ly/33WgKzo
https://ca.bbcollab.com/guest/5a7a8aea2a32452dbe3e75b2352efca0
https://ca.bbcollab.com/guest/5a7a8aea2a32452dbe3e75b2352efca0


 19hs Coral Unipê - Apresentação musical 
(encerramento) 

UNIPE Atividade voltada aos 
estudantes e 
comunidade 

https://www.youtube.com/channel/UCafE5d
5QKh67JHrauWpifBg 

 

(    )  sim 

( x ) não 

 

 19h Abertura do VIII Congresso de 

Pesquisa e Extensão  

Título: Pandemia da covid-19 e a 
desigualdade social. Como você tem 
ajudado ao próximo? 

Palestrante: Prof. Cleber Cremonese 

FSG Atividade voltada aos 

estudantes e 
comunidade 

 

https://ca.bbcollab.com/guest/90922756d92

14e84a627d2d8457bb7a6  
(    )  sim 

( x ) não 

 

 - PEDAGOGIA 

Brinquedotecas Virtuais: Perfis no 
Instagram que irão publicar 
atividades pedagógicas de cunho 
ambiental e social para pais e 
professores realizarem com 
crianças. 

FSG Comunidade 
externa e 

acadêmicos 

https://www.instagram.com/tv/CFakg
UtHoNz/?igshid=1p4jf74ss8o81 

(    )  sim 

(x ) não 

 

 

Arrecadação para doação – Instituição para doação  

CEUNSP Pedagogia e Letras:  

Lar Frederico Ozanan (Salto) – Doações (sistema drive thru) de Fraldas geriátricas e álcool 70%, a serem entregues no endereço R Marquês de Tamandaré, 525 - Jardim 

Bandeirantes no dia 21/09, horário 14:00 às 16:00. 

Casa de Belém (Salto) – Doações (sistema drive thru) de Produtos de Limpeza e Leite, a serem entregues no endereço Rua Carlos Gomes, 345 – Jd. Santo Antônio no dia 

21/09, horário 14:00 às 16:00. 

Lar São Vicente (Itu) – Doações (sistema drive thru) de hidratante, esponja de banho e sabonete líquido, a serem entregues no endereço Rua Luiz Gonzaga Bicudo, 1435. 

Vila Nova, no dia 17/09, horário 14:00 às 16:00. 

https://ca.bbcollab.com/guest/90922756d9214e84a627d2d8457bb7a6
https://ca.bbcollab.com/guest/90922756d9214e84a627d2d8457bb7a6
https://www.instagram.com/tv/CFakgUtHoNz/?igshid=1p4jf74ss8o81
https://www.instagram.com/tv/CFakgUtHoNz/?igshid=1p4jf74ss8o81


Atendimento para Crianças e Adolescentes (CEACA - Itu) -  Doações (sistema drive thru) de brinquedos, a serem entregues no endereço Rua Fabiani dos Santos, 88, 

Jardim Padre Bento no dia 22/09, horário 14:00 às 16:00.  

 

CEUNSP Medicina Veterinária:  

APAS - Associação Protetora dos Animais de Salto (SP). Locais de arrecadação das doações de ração para gatos e/ou cachorros, realizada em parceria com os 
estabelecimentos de comercialização de rações “Castelinho Pet Shop” (Loja 1 Rua Rui Barbosa, n 1042 e Loja 2 Rua Rio Branco, n 1283 Centro Salto) e “Rei Pet Rações” 
(Rua Rodrigues Alves, n 515 Centro Salto ) das 8:30 as 17:00 no dia 24/09 

ASPA - Associação de Socorro e Proteção aos Animais de Itu (SP). Local de arrecadação das doações de ração para gatos e/ou cachorros, realizada em parceria com o 
estabelecimento de comercialização de rações “Empório Agropecuário” (Av. Dr. Octaviano Pereira Mendes, 206 - Marginal Itu) das 7:30 às 17:00 no dia 24/09.  

Associação Casa Naim de Salto (SP) – Local de arrecadação de doações de roupas e produtos de higiene e limpeza na sede da mesma Associação (Rua Rubi, 120 Jardim 
Sontag, Salto) das 8:00 às 17:00 no dia 24/09. 

 

CEUNSP Nutrição:  

ONG Mais Vida (Centro de apoio ao portador de câncer) Itu (SP) - Arrecadação de dinheiro para compra de suplemento nutricional para pacientes com câncer, a ser 

depositado nas contas da mesma ONG: Banco  Santander Agência: 0065 C/C: 13003230-5 ou no Banco Itaú Agência: 8949 C/C: 03056-6 (CNPJ: 07.383.523.0001_03). 

Para conhecer o Projeto, Rua Vicente Pavani, 123, Jardim Convenção, Itu.  

 

UNIPÊ - Campanha NAI – Dia das crianças (comunidades locais), Campanha AID/ECS - Recuperação e montagem de computadores (doação a estudantes de baixa renda) 

 

UDF Centro Universitário (DF) 

Projeto UDF é POP apoiando pessoas em situação de rua no DF. Arrecadação de dinheiro para a compra de alimentos para a doação de jantas para pessoas em situação de 
rua. Atuação conjunta com o projeto Paraoreino e Barba na rua 

 

FSG Centro Universitário 

21 e 29/09/2020 - FSG e ADSerra Arrecadação de brinquedos 

21 e 29/09/2020 - Tecnologia da Informação da FSG - Tecnologia da Informação da FSG 



Entre 21 e 29/09/2020,  , Tecnologia da Informação da FSGDoação de computadores à comunidade escolar 
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