
Data Horário Tema Público Plataforma e Link de acesso Certificação

21/09 13h
Ubtech Business -  RHum -  Oficina: 

Turbinando o currículo com ferramentas online

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

21/09 14h

Ubtech Business - Administração para todos - 

Minicurso online “Excelente? Sim! Como 

aprimorar o atendimento ao público”

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

Inscrição prévia: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage

.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-

H3QZe37s6w4SFjMJBAiMHN-

SIM

21/09 15h
Biomedicina, Arquitetura e Designs - Unipê 

Sustentável - Oficina de acessórios - Design.

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

21/09 16h
Ubtech Business - Sala de finanças e NAF - 

Atendimento online e minicursos

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

 Inscrição prévia: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage

.aspx?id=F2EAcdgOgECWq-

SIM, PARA 

MINICURSOS

22/09 14h

Enfermagem, Anjos da Enfermagem - Oficinas 

de pintura corporal, slime e massinha caseira - 

direcionado às crianças e familiares

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

22/09 10h

Serviço Social/ NAI / VOE - Apresentação 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.

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

22/09 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”

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

SIM, PARA 

PALESTRA
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23/09 14h

Biomedicina, Nutrição, Arquitetura e Designs: 

Unipê Sustentável - Oficinas direcionadas ao 

ensino básico – criação de material com 

recicláveis (convite secretarias de educação), 

mostra fotográfica. 

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

23/09 16h
Educação Física - Dança, Atividade física 

guiada.

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

NÃO

24/09 8h

Psicologia - Abrace a Causa: Cuidados com a 

criança autista na quarentena / Psicologia 

Jurídica / Palestra sobre saúde mental

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

SIM

24/09 10h

Fisioterapia - Projeto “Microcefalia por Zika 

Vírus” / Resat, Palestra sobre cuidados para 

crianças com microcefalia / Oficina de 

alongamento / relaxamento

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

SIM, PARA 

OFICINAS

24/09 11h

Fonoaudiologia - Oficina de uso da voz para 

professores (convite secretarias de 

educação).

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

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

para inscrição e certificação será liberado no 

início da atividade

SIM

24/09 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.

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

https://ca.bbcollab.com/guest/a81d6d8c5060

4e77a4d4bac1b92f15fe

SIM, PARA 

PALESTRA
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24/09 14h

Enfermagem - Colace / Projeto Crianças com 

deficiência, Floral – atendimento online; 

Triagem de vacina - Clínica Escola de 

Enfermagem

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

https://www.twitch.tv/eventosunipe e 

atendimento via Blackboard, sala de 

triagem: 

http://bit.ly/saladeeventosparticipante

SIM, PARA 

OFICINAS

24/09 15h Medicina – Projeto com Ciência e serviços
Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade  

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

para inscrição e certificação será liberado 

no início da atividade

SIM

25/09
14h às 

18h

Ubtech TI:  ECS/AID, Campanha sucata pc +  

                                                                       

Aprenda a Criar Jogos com Construct 3 

(Thiago Rodrigues) - Ação da Fábrica de 

Software;

                                                           

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;

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

Sustentabilidade e Reciclagem de 

Computadores - Conheça o Projeto Apoio à 

Inclusão Digital 

(https://www.youtube.com/watch?v=SRQeQI0

LQ9Q);

                                                                                

Programação visual em blocos com Scratch 

(Thyago Maia) - Ação do Clube de 

Programação 

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

5_M70);

                                                                                        

Open Innovation - Como incubar projetos 

Reais na Fábrica de Software? Ação Fábrica de 

Software 

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

1iQI)                                                 

                                                                                

Aprenda a Criar Jogos com Construct 3 (Thiago 

Rodrigues) - Ação da Fábrica de Software 

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

OQ7Q)

SIM

28/09 19hs
Coral Unipê - Apresentação musical 

(encerramento)

Atividade voltada aos estudantes 

e comunidade

https://www.youtube.com/channel/UCafE5

d5QKh67JHrauWpifBg
NÃO


