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APRESENTAÇÃO

O Catálogo de Programas e Projetos de Extensão 
(2018-2019) contém os Programas e Projetos de Extensão 
de Ação Contínua (PEACs) vigentes e gerenciados pelo 
Decanato de Extensão (DEX)*, responsável por promover as 
atividades de extensão por meio dos Institutos, Faculdades 
e Departamentos da Universidade de Brasília (UnB). São 
ações em áreas como Saúde, Direitos Humanos e Justiça, 
Tecnologia, Cultura – que têm como objetivo promover 
a relação entre Universidade e sociedade, dando ao 
aluno a oportunidade de expandir e colocar em prática o 
conhecimento adquirido em sala de aula. 

Durante o período letivo a cada 15 dias são aprovados 
novos projetos pela Câmara de Extensão da Universidade.
Fique atento ao nosso site (www.dex.unb.br) para saber 
sobre novas ações.

* Os projetos constantes na edição do catálogo 2018-2019 possuem 
data de início e término da ação, porém muitos dos projetos são de 
fluxo contínuo, podendo ser prorrogados ou descontinuados. Entre 
em contato para se informar sobre a vigência do projeto. 



COMO PARTICIPAR

Para participar, o aluno pode procurar o coordenador 
de extensão de sua unidade (disponível no anexo deste 
catálogo). A participação não é limitada a uma área do 
conhecimento, já que a intenção é integrar professores, 
alunos, técnicos e comunidade. Os extensionistas podem 
obter até quatro (4) créditos por semestre, mas devem 
procurar a secretaria acadêmica de seu curso para saber 
se o Projeto pedagógico prevê a integralização dos 
créditos de extensão. O DEX ainda pode conceder bolsas 
por meio do Programa Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX), de acordo com o número de bolsas disponíveis  
e o cumprimento dos requisitos do edital específico. 
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Projeto de Extensão
Direitos Humanos e Justiça

 

Assessoria Jurídica Universitária Popular Roberto Lyra Filho (AJUP-RLF)  

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58416 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: Projeto de extensão de ação contínua com o objetivo de desenvolver 
atividades de extensão e pesquisa-ação sob a perspectiva da ecologia de saberes, 
dentro do campo jurídico, por meio da assessoria jurídica popular, concebida 
como a articulação da educação popular em direitos humanos com a advocacia 
popular e a mobilização social e política em prol da efetivação de direitos humanos 
reivindicados por movimentos sociais e organizações populares. 
Local de realização: Diversas regiões do DF e Entorno 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 9/11/2017 
Data de término: 9/11/2018 
Coordenação: José Geraldo de Sousa Junior 
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Diálogos Comunitários Calunduzeiros 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57709 
Unidade acadêmica: ICS 
Ementa: O Projeto objetiva ampliar o debate sobre as religiões afro-brasileiras 
dentro e fora do espaço acadêmico. Está sendo proposto e será conduzido pelo 
Grupo Calundu, que possui vínculo com o Departamento de Sociologia. Propõe 
a realização de encontros quinzenais abertos, para diálogos sobre textos de 
referência; a realização de eventos fora da Universidade, levando os diálogos à 
comunidade não acadêmica; e a edição da Revista Calundu, periódico eletrônico 
com a temática geral afrorreligiosa 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 7/10/2017  
Data de término: 7/9/2018 
Coordenação: Tania Mara Campos de Almeida 
Contato: calunduzeiros@gmail.com 

Direitos Humanos e Gênero: Capacitação em Noções de Direito e Cidadania - 
Promotoras Legais Populares (PLP) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56671 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: Projeto de capacitação de mulheres em noções de direito, gênero e 
cidadania, que objetiva formar promotoras legais populares, para atuarem na 
defesa dos direitos das mulheres. Visa proporcionar ao estudante da UnB uma 
formação crítica e humanística, a partir do contato com demandas sociais. As 
atividades consistem na preparação e realização de debates, oficinas e atividades 
de militância mediados por profissionais de diferentes áreas. 
Local de realização: NPJ da UnB, localizado na CNN 1, Bloco E, sobreloja, Ceilândia/DF
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 10/10/2016 
Data de término: 10/1/2018 
Coordenação: Bistra Stefanova Apostolova 



Direitos Humanos e Justiça

8 9

Contato: plpunb@gmail.com  
(61) 3107-0723

Infância, Adolescência, juventude e Cidadania no DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56539 
Unidade acadêmica: IH/SER 
Ementa: A proposta de extensão e ação contínua em apreço tem como objetivo 
favorecer a discussão sobre a implementação da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente) além de buscar possíveis soluções aos entraves encontrados 
na implementação da mesma. A proposta visa ainda a criação de um fórum 
permanente de debate sobre as questões fundamentais que concernem a relação 
da sociedade com as crianças e adolescentes a partir de eixos 
temáticos fundamentais, a inserção dos discentes de Serviço Social.  
Local de realização: UnB e eventualmente outras instituições 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 28/08/2016 
Data de término: 27/09/2018 
Coordenação: Ailta Barros de Souza
Contato: socialwk@UnB.br 
(61) 9982-8970

Luta Antimanicomial: Convivência e Saúde Mental  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55521 
Unidade acadêmica: IP  
Ementa: Projeto de extensão prevê uma série de atividades que visam fomentar 
o debate sobre desafios da implementação da reforma psiquiátrica brasileira, na 
perspectiva da luta antimanicomial. Para tanto, prevê a continuidade da realização 
anual da Semana da Luta Antimanicomial, intervenções urbanas por meio de 
atividades culturais no espaço público e debates técnicos e teóricos sistemáticos 
para a construção de sentido sobre a necessária mudança no modelo de atenção à 
saúde mental. 
Local de realização: UnB; áreas públicas nos territórios dos CAPS e outros serviços 
da rede de saúde mental 
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Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 23/05/2016
Data de término: 17/04/2018 
Coordenação: Tatiana Lionço 
Contato: lasmec.unb@gmail.com; tlionco@gmail.com 

Maria da Penha: Atenção e Proteção a mulheres  
em situação de violência doméstica e familiar 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 52420 
Unidade acadêmica: Unidade Acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: Projeto propõe-se a prestar assistência jurídica e psicológica a mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar na região administrativa de Ceilândia 
- DF, numa perspectiva feminista interdisciplinar, bem como de 
assessoria jurídico popular 
Local de realização: NPJ  
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 10/4/2016 
Data de término: 10/3/2018 
Coordenação: Ela Wiecko Volkmer de Castilh0 
Contato: wiecko@unb.br 

Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57079 
Unidade acadêmica: ICS  
Ementa: O OBIND pretende obter e sistematizar dados quantitativos e qualitativos sobre 
processos de territorialização, gestão territorial, conflitos interétnicos e qualidade de vida 
de povos e populações indígenas nas áreas reservadas ou em contextos urbanos, de 
modo a possibilitar visibilidade, comparabilidade, avaliação e orientação para as políticas 
indigenistas e promoção dos direitos territoriais e dos direitos humanos. 
Local de realização: Terras Indígenas; municípios e estados com fronteiras 
internacionais. 
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Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 7/3/2017 
Data de término: 7/1/2019 
Coordenação: Cristhian Teófilo da Silva 
Contato: silvact@unb.br 
(61) 3107-6027

Prática trabalhista de Primeiro grau no âmbito da 10ª região

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55205 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: A proposta visa a cooperação entre a Escola Judicial do Tribunal Regional 
do Trabalho da 10ª Região (Ejud-10), a Defensoria Pública da União (DPU) e a 
Fundação Universidade De Brasília (FUB)/ Faculdade de direito, por meio do grupo 
de pesquisa trabalho Constituição e Cidadania, na realização de atendimentos de 
demandas trabalhistas e prática de atos processuais pertinentes no 
fórum do TRT-10ª região.  
Local de realização: Fórum do Tribunal Regional da 10ª Região  
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 8/1/2018 
Coordenação: Gabriela Neves Delgado 
Contato: gnevesdelgado@gmail.com 

Projeto de Capacitação para os  
servidores da Advocacia Geral da União 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57489 
Unidade acadêmica: Instituto de Letras (IL) 
Ementa: Projeto de capacitação com elaboração de material didático e instrucional 
e realização de cursos ministrados em Ambiente Virtual de Aprendizagem, com 
vistas a promover o aperfeiçoamento de servidores da AGU quanto ao uso da língua 
portuguesa e das normas de redação oficial com foco nas necessidades específicas 
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de trabalho, tendo em vista o desenvolvimento da competência linguística e 
discursiva em interações profissionais, a argumentação e 
redação oficial de peças e pareceres 
Local de realização: Plataforma Virtual de Aprendizagem  
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 8/8/2017 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Ormezinda Maria Ribeiro 
Contato: aya.ribeiro@yahoo.com.br 

Projeto Gênero na Escola/Universidade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57617 
Unidade acadêmica: ICS 
Ementa: O Projeto visa realizar oficinas junto aos estudantes de ensino médio e 
universidade, focando no estímulo ao entendimento sociocultural das desigualdades 
e violências de gênero, discutir as várias esferas da violência - abusos e assédios 
- e desenvolver o debate sobre direitos das mulheres; no sentido de promover o 
diálogo e incentivo ao exercício da cidadania. Atividades: 1. Pesquisa sociocultural 
e mapeamento de demandas 2. Elaboração coletiva de oficinas pedagógicas, 3. 
Realização de oficinas 
Local de realização: Escolas de Ensino Médio do DF e UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 6/10/2017 
Data de término: 6/9/2018 
Coordenação: Tania Mara Campos de Almeida 
Contato: coletivoafetadas@gmail.com 
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Projeto Vez e Voz - educação popular na prevenção e no enfrentamento ao 
tráfico de pessoas no Distrito Federal e Entorno

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57569 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: Ação pedagógica nas escolas de ensino básico do Distrito Federal e 
Entorno, baseada no modelo Paulo Freiriano de educação, para prevenção e 
enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
Local de realização: Escolas de Ensino Médio de Águas Lindas de Goiás 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 26/05/2017 
Data de término: 26/05/2018 
Coordenação: Jose Geraldo de Sousa Junior 
Contato: jgsousa@terra.com.br 

Rexistir – Núcleo LGBT Interdisciplinar 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55910 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD) 
Ementa: A RExistir se estrutura em: Centro de Resistência e Conscientização e 
Observatório Jurídico. O primeiro envolve: o desenvolvimento de um ambiente de 
resistência, liberdade e empoderamento para pessoas LGBT; a prestação de 
assistência interdisciplinar a essas pessoas; e a promoção de Projetos de 
conscientização e combate a todas as formas de discriminação e preconceito. O 
segundo, trabalha com a avaliação da situação jurídica e social dessas mesmas 
pessoas de forma horizontal e integrada. 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro e NPJ (Ceilândia) 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 9/1/2016  
Data de término: 31/09/2018 
Coordenação: Daniela Marques de Moraes 
Contato: daniela.mmoraes@yahoo.com.br 
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Turismo Social em Brasília: ações no setor hoteleiro, bares e restaurantes na 
Capital Federal em função dos mega eventos

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56233 
Unidade acadêmica: FUP 
Ementa: Em continuidade ao andamento do Projeto Turismo Social em Brasília, esta 
proposta tem como objetivo investigar a acessibilidade nos atrativos turísticos de 
Brasília que permitem a realização do turismo cívico; busca também analisar como 
está a acessibilidade nos parques da capital federal. A partir dessa investigação, 
este de projeto procura fazer uma intervenção por meio da conscientização 
da importância do tema, distribuindo cartilhas, dentre outros mecanismos de 
sensibilização.
Local de realização: Brasília, Sobradinho, Formosa e Planaltina 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 19/08/2016 
Data de término: 11/07/2018 
Coordenação: Donaria Coelho Duarte  
Contato: donaria@UnB.br
 
Umanitá 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58424 
Unidade acadêmica: IREL 
Ementa: O Projeto consiste na formação em Direitos Humanos fundamentada 
no tripé ensino, pesquisa e extensão. Seu objetivo é gerar impacto na realidade 
social, com foco sobre a educação para os direitos humanos e a inclusão social de 
refugiados, comunidades vulneráveis e movimentos sociais, mediante a troca de 
conhecimentos e realização de ações de conscientização promovidas em espaços 
públicos e privados, estratégicos para a construção de diálogos empáticos e 
emancipação. 
Local de realização: Brasília e Entorno 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: Projeto
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça  
Data de início: 9/11/2017 
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Data de término: 9/10/2019 
Coordenação: Rodrigo Pires de Campos 
Contato: umanitaunb@gmail.com 
(61) 3107-2290

Veredicto 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55499 
Unidade acadêmica: Faculdade de Direito (FD)
Ementa: O Veredicto é um projeto de Simulações Jurídicas, Pesquisa e Extensão 
criado com iniciativa principalmente dos alunos do Direito da UnB. A simulação por 
alunos do Ensino Superior tem o objetivo da integração entre teoria e prática. A 
Pesquisa é feita em duas partes: uma, pelos Diretores sobre o caso abordado nos 
Tribunais, outra, pelos integrantes do Social. A Extensão simboliza nosso trabalho 
social sobre Direito e cidadania desenvolvido com alunos do Ensino Médio de 
escolas públicas do DF. 
Local de realização: UnB e Centro de Ensino Médio 01 de Sobradinho 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: Projeto 
Área Temática: Direitos Humanos e Justiça 
Data de início: 22/02/2016 
Data de término: 22/02/2018 
Coordenação: Juliano Zaiden Benvindo 
Contato: contato.veredicto@gmail.com 
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Projetos de Extensão
Tecnologia 

Laboratório Virtual de Química
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56244 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: Ação visa fornecer aos alunos do ensino médio conceitos laboratoriais 
de química utilizando ferramentas tecnológicas, tais como uso de softwares de 
simulação de experimentos. Assim, o aluno irá vivenciar de maneira virtual o 
ambiente laboratorial. Esta ação irá ser conduzida sob orientação de docentes 
da UnB, em conjunto com os professores da rede pública de ensino e atuação dos 
alunos extensionistas da UnB-Ceilândia. 
Local de realização: UAC e CEM 04 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 01/08/2016
Data de término: 01/08/2018 
Coordenação: Claure Nain Lunardi Gomes 
Contato: clunardi@unb.br 
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Ações Sociais em Arquitetura e Urbanismo Sustentáveis - ASAS 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56640 
Unidade Acadêmica: FAU  
Ementa: O projeto ‘Ação Social em Arquitetura e Urbanismo Sustentáveis’ está 
ligado à FAU/UnB e tem como objetivo contribuir para diminuir a informalidade do 
processo construtivo no âmbito da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno) utilizando-se da integração entre Universidade e 
comunidades organizadas em busca de soluções sustentáveis que resultem na 
melhoria da qualidade de vida das populações, tendo como eixo os problemas 
vivenciados pelas comunidades.
Local de realização: CASAS - Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável - 
Escritório Model - FAU/UnB 
Ano de criação:  2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 14/10/2016 
Data de término: 14/10/2018 
Coordenação: Liza Maria Souza de Andrade 
Contato: casasemau@gmail.com 
(61) 3107-7483

Análise dos Requisitos Necessários para a Certificação da Faculdade UnB 
Gama com o Selo PROCEL de edificações 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55965 
Unidade Acadêmica: FGA 
Ementa: O trabalho tem o propósito de realizar o pré-diagnóstico energético da UnB 
Faculdade do Gama para assim submeter o mesmo para análise da Companhia 
Energética de Brasília (CEB) no edital de Chamada pública PEE 2016. 
Local de realização: UnB- Faculdade do Gama 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 01/12/2016
Data de término: 30/11/2018 
Coordenação: Loana Nunes Velasco 
Contato: loana@unb.br 
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Balcão Universitário 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57746 
Unidade Acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O projeto Balcão Universitário visa promover estudos e pesquisas na área 
de gestão fiscal, tendo como premissa a promoção de estudos voltados para o 
exercício da cidadania e da responsabilidade social do profissional da contabilidade. 
Dentre outros fatores, esse projeto ainda tem como objetivo incentivar a melhoria 
da qualidade do ensino do curso de Ciências Contábeis da UnB e desenvolvimento 
de competências e habilidades de seus alunos voltadas para a aplicação do 
conhecimento. 
Local de realização: Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais  
Ano de criação: 2016  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática:Tecnologia  
Data de início: 01/06/2017  
Data de término: 31/05/2019  
Coordenação: Clesia Camilo Pereira  
Contato: clesia@UnB.br  
(61) 3253-8976

BN - Observatório para Políticas de Extensão em Tecnologias Livres 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57474  
Unidade Acadêmica: FUP
Ementa: O movimento pela tecnologia social (enquanto identidade pública de 
uma plataforma cognitiva aberta para a criação de uma nova política de ciência e 
tecnologia direcionada demandas sociais) tem,desde 2006, preconizado que é 
plausível trabalhar com movimentos sociais e lideranças populares organizadas em 
bases locais e territoriais, a partir de situações em que conhecimentos formulados 
para outros fins, possam ser utilizados para satisfazer a outros interesses 
inicialmente não contemplados. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática:Tecnologia 
Data de início: 18/09/2017 
Data de término: 29/06/2018 
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Coordenação: Ricardo Toledo Neder 
Contato: itcptecsol@UnB.br 

Programa Multincubadora de Empresas do CDT/UnB. 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57912 
Unidade Acadêmica: CDT /CERNE I e II 
Ementa: O projeto consiste na melhoria da gestão do Programa Multincubadora de 
Empresas do CDT/UnB. Para isso, serão implementados os três processos-chave 
do Cerne 2: Ampliação de Limites, Gestão Estratégica e Avaliação da Incubadora. 
Tais processos irão viabilizar a gestão estratégica, a ampliação dos serviços 
prestados ao público-alvo composto por alunos, professores, empresas incubadas e 
comunidade externa, além de melhorar a capacidade de mensuração dos resultados 
e impactos das ações de incubação.  
Local de realização: Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico  
Ano de criação:  2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática:Tecnologia  
Data de início: 01/01/2018  
Data de término: 01/01/2020  
Coordenação: Sanderson Cesar Macedo Barbalho  
Contato: multincubadora@cdt.UnB.br  
(61) 3107-4112

Disseminação da cultura de gestão, custos e produtividade nos poderes 
executivo, legislativo e judiciario dos Entes da Federação 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56269  
Unidade Acadêmica: FACE/CCA  
Ementa: A Universidade de Brasília tem como objetivo no seu Estatuto definir 
soluções para os problemas brasileiros. Nesse momento de crise é imprescindível 
que a UnB ofereça ao poder executivo e legislativo dos municipios com menos de 
7000 habitantes uma sistema de gestão que possa melhorar a transparência e o 
exercício do controle social, além do Ministério Público e Tribunais de Contas.  
Local de realização: Preferencialmente no Distrito Federal, mas com atividades em 
todos os Entes da Federação  
Ano de criação: 2014  
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Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 07/09/2016  
Data de término: 31/08/2018  
Coordenação: José Marilson Martins Dantas  
Contato: marilsondantas@gmail.com 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares Tecsol 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56046  
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: Trata-se de um programa intitulado ITCP - Incubadora de Tecnologia Social 
e Economia Solidária para Cooperativas Populares - na Universidade de Brasília UnB 
sediada no campus UnB Planaltina, espaço institucional para ensino, 
pesquisas e ações direcionadas a educação e gestão de política científica e 
tecnológica. Estes trabalhos adotam a perspectiva da política e e da educação CTS - 
ciência tecnologia sociedade - vinculadas com pesquisa-ação em 
ambientes de economia solidária. 
Local de realização: regional e nacional 
Ano de criação:  2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 10/07/2017 
Data de término: 10/07/2019 
Coordenação: Ricardo Toledo Neder 
Contato: rtneder@unb.br 

Kart Gama: Gama Kart Team - GKT 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57311 
Unidade Acadêmica: FGA 
Ementa: O projeto Kart Gama tem o objetivo de inserir alunos de graduação 
em engenharia em competições de kart, onde também terão a oportunidade de 
participar, contribuir e aplicar na prática o que eles aprenderam na teoria em sala de 
aula para o desenvolvimento de novas tecnologias que podem ser aplicadas em um 
kart por meio de uma equipe de kart da FGA / UnB.  
Local de realização: Universidade de Brasília - Faculdade do Gama  
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Ano de criação:  2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 12/06/2017  
Data de término: 12/06/2019  
Coordenação: Felipe Chagas Storti  
Contato: storti@unb.br 

LaBCCERVa - Laboratório de Bioprocessos Cervejeiros e Catálise aplicada a 
Energias Renováveis 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58744  
Unidade Acadêmica: IQ  
Ementa: A proposta visa a capacitação e apoio ao mercado cervejeiro e malteiro 
que vem crescente expressivamente na região Centro-Oeste, desde análises físico-
químicas e microbiológicas até cursos de capacitação e consultoria em 
melhoramento e escalonamento de tecnologia.  
Local de realização: Instituto de Química e CDT  
Ano de criação:  2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 20/10/2017  
Data de término: 20/10/2019  
Coordenação: Grace Ferreira Ghesti  
Contato: ghesti.grace@gmail.com  
(61) 3107-4170

Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos, Alimentos e Cosméticos 
(LTMAC) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58939  
Unidade Acadêmica: FS  
Ementa: O LTMAC busca a inovação em processos e produtos no desenvolvimento, 
produção e controle de qualidade de medicamentos, alimentos e cosméticos. Na 
área farmacêutica, a equipe do LTMAC realiza consultorias para o 
desenvolvimento de produtos farmacêuticos e cosméticos, incluindo avaliação in 
vitro a biodisponibilidade tópicas de medicamentos e produtos cosméticos de uso 
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tópico e transdérmico por meio de estudos de permeação de fármacos 
através da pele, de mucosas e da córnea.  
Local de realização: Prédio da FS  
Ano de criação:  2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 20/10/2017 
Data de término: 20/10/2019  
Coordenação: Guilherme Martins Gelfuso  
Contato: gmgelfuso@UnB.br 

Laboratório Virtual de Química

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56244  
Unidade Acadêmica: FCE
Ementa: Ação visa fornecer ao o alunos do ensino médio conceitos laboratoriais 
de química utilizando ferramentas tecnológicas, tais como uso de softwares de 
simulação de experimentos.Assim, o aluno irá vivenciar de maneira virtual o 
ambiente laboratorial. Esta ação irá ser conduzida sob orientação de docentes 
da UnB, em conjunto com os professores da rede pública de ensino e atuação dos 
alunos extensionistas da UnB-Ceilândia.  
Local de realização: UAC e CEM 04 
Ano de criação: 2012  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 01/08/2018  
Coordenação: Claure Nain Lunardi Gomes  
Contato: clunardi@UnB.br 

Meninas Velozes 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57372  
Unidade Acadêmica: FT / ENM  
Ementa: O projeto visa a formação, inclusão social e equidade de gênero nas 
carreiras relacionadas a áreas tecnológicas, em particular as Engenharias, a partir 
de um conjunto de ações planejadas e integradas com os conteúdos de ciências, 
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física, matemática e outras matérias do currículo do Ensino Básico a partir da 
temática automobilística. São articuladas atividades extensionistas com apoio 
de estudantes de graduação, envolvendo também pesquisa e ensino, utilizando 
metodologias ativas de aprendizagem.  
Local de realização: UnB; FT e Gama; CEM 404 em Santa Maria  
Ano de criação:  2013  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 10/03/2017 
Data de término: 31/03/2018  
Coordenação: Dianne Magalhães Viana  
Contato: diannemv@UnB.br  
(61) 3107-5506

Meninas.comp é Fundamental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57729 
Unidade Acadêmica: IE  
Ementa: Este projeto tem como objetivo apresentar a área da Computação para 
as meninas do ensino fundamental, mostrando a atuação na área, o mercado 
de trabalho e a expectativa de futuro na área, tanto na academia quanto nas 
empresas, através de debates, palestras, mesas-redondas, oficinas de programação 
e desenvolvimento de projetos.
Local de realização: Escolas de Ensino Fundamental e UnB  
Ano de criação: 2017  
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 30/06/2017 
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: Aleteia Patricia Favacho de Araujo Von Paumgartten 
Contato: aleteia.araujo@gmail.com 

Meninas.comp: Computação também é coisa de menina! 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57913  
Unidade Acadêmica: IE  
Ementa: Este projeto tem como objetivo apresentar a área da Computação para as 
meninas do ensino médio, trazendo informações sobre a carreira profissional tanto 
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na academia como no mercado de trabalho, através de palestras, 
oficinas de programação e Arduíno e desenvolvimento de projetos. 
Local de realização: Escolas do Ensino Médio e UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia
Data de início: 01/08/2017 
Data de término: 31/07/2019
Coordenação: Maristela Terto de Holanda 
Contato: maristela.holanda@gmail.com 

Multincubadora de Empresas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55792 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: O Programa Multincubadora de Empresas enquadra-se na política de 
extensão da Universidade de Brasília na medida em que desenvolve uma relação 
entre empreendedores, empresas e universidade visando à difusão do 
empreendedorismo e de práticas inovadoras em relação ao desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços. O programa prevê interação com empreendimentos 
inovadores, por meio de assessorias, infraestrutura e formação 
para estimular, facilitar e acelerar o processo de inovação tecnológica.
Local de realização: Campus Universitário Darcy Ribeiro; 
Regiões Administrativas do DF 
Ano de criação:  2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 05/07/2016 
Data de término: 05/07/2018 
Coordenação: Herbert Kimura 
Contato: multincubadora@cdt.UnB.br  
(61)3107-4120
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Oficina de Tecnologia Assistiva: Indicação, confecção e treinamento para o 
cotidiano de indivíduos com deficiência 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56241 
Unidade Acadêmica: FCE  
Ementa: Este projeto tem como objetivo avaliar demandas para o uso de 
Tecnologia Assistiva de alto e baixo custo, indicar eimplementar, de acordo com as 
possibilidade de aquisição dos mesmos, nas áreas de comunicação alternativa, 
adequação postural, atividades de vida diária, uso do computador, atividades 
escolares e de trabalho e acessibilidade para indivíduos com disfunção física, caso 
necessário. 
Local de realização: Associação Centro de Treinamento de Educação Física 
Adaptada (CETEFE) 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 17/04/2017
Data de término: 07/12/2018 
Coordenação: Ana Cristina de Jesus Alves 
Contato: crisjalves@yahoo.com.br 
 
Pandoras da energia hidrocinéticas do cerrado 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56302 
Unidade Acadêmica: FGA  
Ementa: A proposta é a promoção do interesse das alunas do ensino médio pelos 
cursos de engenharia e estimular as alunas do ensino superior valorizando o seu 
exemplo de história de vida e a sua capacidade de tradução do seu 
conhecimento para atividades práticas interinstitucionais com outros alunos. O 
tema gerador será a modelização, melhoramento e instalação de um protótipo de 
microturbina hidrocinética em uma bancada móvel em processos 
desenvolvidos de acordo com a pedagogia de alternância de ambiente 
Local de realização: Gama 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática:Tecnologia 
Data de início: 01/09/2016 
Data de término: 05/09/2018 
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Coordenação: Josiane do Socorro Aguiar de Souza  
Contato: josiane@UnB.br 

Periférico - Trabalhos Emergentes 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57355  
Unidade Acadêmica: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)    
Ementa: Segundo dados da União Internacional dos Arquitetos – UIA - os arquitetos 
trabalham para 8% da população. Visando melhorar a atuação dos arquitetos na 
produção do ambiente construído, o grupo “Periférico, trabalhos 
emergentes” da FAU/UnB tem como objetivo trabalhar com temas marginais, pouco 
abordados nos cursos de arquitetura e urbanismo de forma emergente, envolvendo 
as comunidades na participação da elaboração de projetos 
de arquitetura e urbanismo nos Trabalhos Finais de Graduação  
Local de realização: Brasília e cidades satélites  
Ano de criação: 2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática:Tecnologia 
Data de início: 19/05/2017  
Data de término: 05/03/2018  
Coordenação: Liza Maria Souza de Andrade  
Contato: lizamsa@gmail.com.br 

Programa de Assistência Técnica em Urbanismo e Arquitetura - PATUA 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56639  
Unidade Acadêmica: FAU   
Ementa: O Programa de Assistência Técnica em Urbanismo e Arquitetura - PATUA - 
pretende contribuir para o avanço no campo da tecnologia do ambiente construído 
desenvolvendo estudos e projetos em arquitetura e urbanismo de 
empreendimentos com relevante impacto social, a partir de demandas e/ou 
solicitações de comunidades organizadas.  
Local de realização: CASAS - Centro de Ação Social em Arquitetura Sustentável - 
Escritório Modelo - FAU/UnB  
Ano de criação: 2013  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
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Data de início: 14/10/2016  
Data de término: 14/10/2018  
Coordenação: Liza Maria Souza de Andrade  
Contato: casasemau@gmail.com  
(61) 3107-7483

Projeto Oficinas de Nvivo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 59085  
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: Oficina básica de NVivo para pesquisadores/as iniciantes no uso dessa 
ferramenta. Os seguintes procedimentos 
serão abordados: 
- Como inserir os documentos (Word, PDF, etc) no NVivo 
- Como criar as categorias para classificação dos trechos dos documentos 
analisados 
- Como realizar consultas nos documentos e nas categorias  
Local de realização: Laboratório de Informática UnB  
Ano de criação: 2017  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 16/11/2017  
Data de término: 31/10/2019  
Coordenação: Carolina Lopes Araujo  
Contato: carolinalopesaraujo@yahoo.com.br 

Projetos Especiais de Engenharia 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58778  
Unidade Acadêmica: FT / ENM  
Ementa: Desenvolvimento de projetos com base em metodologias PBL e de 
aprendizagem ativa. Objetiva-se realizar a síntese e integração dos conhecimentos 
adquiridos na formação curricular de engenharia e áreas afins, assim como dos 
campos de conhecimentos associados aos temas de projetos. Os projetos são 
articulados com outras atividades extensionistas, inclusive de pesquisa e de ensino, 
priorizando-se a aplicação prática, o caráter colaborativo e interdisciplinar e a 
geração de benefícios à comunidade.  
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Local de realização: UnB; FT; CEM 01 - Paranoá 
Ano de criação: 2012  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 10/10/2017  
Data de término: 31/07/2019  
Coordenação: Dianne Magalhães Viana  
Contato: diannemv@UnB.br  
(61) 3107-5684

Racionalização de Processos de Gestão 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55512  
Unidade Acadêmica: IE  
Ementa: Este acordo de cooperação visa apoiar o Departamento de Ciência 
da Computação (CIC) no desenvolvimento do seu Planejamento Estratégico, 
instrumentalizado através de sistema de computador (GESCORP), assim como no 
desenvolvimento dos processos de gestão, na institucionalização de normas 
internas ao departamento e apoio na especificação e desenvolvimento do sistema 
de gestão.  
Local de realização: Departamento de Ciência da Computação  
Ano de criação: 2016  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 01/04/2016  
Data de término: 01/03/2018  
Coordenação: André Costa Drummond  
Contato: andred@unb.br  
(61) 3107 3662

Sistemas de Geração e Autoconsumo de Energia Fotovoltaica para Produtor 
Familiar no Tocantins 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57385  
Unidade Acadêmica: FGA   
Ementa: A proposta é a promoção do interesse das alunas do ensino médio pelos 
cursos de engenharia e estimular as alunas do ensino superior valorizando o seu 
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exemplo de história de vida e a sua capacidade de tradução do seu conhecimento 
para atividades práticas interinstitucionais com outros alunos. O tema gerador será 
a um sistema de geração de energia fotovoltaica para produtores rurais no estado 
do Tocantins (TO) 
Local de realização: Gama  
Ano de criação: 2016  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 12/02/2017  
Data de término: 31/07/2018  
Coordenação: Josiane do Socorro Aguiar de Souza de Oliveira Campos 
Contato: josiane@UnB.br 

Tecnologias e Linguagens das Línguas de Sinais no Brasil e no Mundo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57837  
Unidade Acadêmica: IL  
Ementa: O projeto consiste na criação de um banco de dados contendo sinais-
termos da Língua Brasileira de Sinais usados no cotidiano acadêmico da 
Universidade de Brasília. Tal banco poderá ser usufruído por toda a comunidade 
acadêmica, sendo ele professor, aluno ou funcionário, tendo eles acesso a essas 
informações. O objetivo é tanto difundir os sinais-termos para docentes e discentes, 
quanto incluir a comunidade surda no espaço da universidade, além de proporcionar 
maior autonomia para o estudante.  
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação:  2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática:Tecnologia 
Data de início: 01/08/2017 
Data de término: 02/03/2018 
Coordenação: Patricia Tuxi dos Santos 
Contato: ptuxiinterprete@gmail.com 

Uma Alternativa de Suinocultura Sustentável para a Agricultura Familiar 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55842 
Unidade Acadêmica: FAV  
Ementa: O projeto propõe a implantação de uma unidade demonstrativa de um 
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sistema de criação de suínos ao ar livre na FAL/UnB. A produção de suínos ao ar livre 
tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do produtor familiar, incentivando 
a fixação do homem no meio rural, assim como produzir alimentos. O sistema tem 
como princípios a sustentabilidade ambiental, o bem-estar dos animais, o aumento 
do emprego e renda no meio rural, a qualidade do alimento produzido e a segurança 
alimentar. 
Local de realização: Fazenda Água Limpa - UnB 
Ano de criação:  2011 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia  
Data de início: 18/05/2016 
Data de término: 18/05/2018 
Coordenação: Luci Sayori Murata 
Contato: mluci@unb.br 

VIVETEC - Viver sem limites em corpos que interagem com tecnologias 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57491 
Unidade Acadêmica: FCE  
Ementa: O VIVETEC - Viver sem limites em corpos que interagem com tecnologias 
- parte da premissa que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem 
ampliar suas habilidades e competência a partir da incorporação da tecnologia 
assistiva em suas vidas. Assimila em suas ações o conceito de que a tecnologia 
assistiva adequada é aquela que compõe uma unidade com o corpo da pessoa. 
Populariza a tecnologia assistiva por meio de ações educativas, assistenciais e 
recreacionais voltadas ao esporte. 
Local de realização: CETEFE - Associação Centro de Treinamento e Educação 
Física Especial 
Ano de criação:  2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Tecnologia 
Data de início: 12/06/2017 
Data de término: 11/06/2019 
Coordenação: Emerson Fachin Martins 
Contato: emersonntaai@gmail.com 
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Projeto de Extensão
Trabalho

Empresa Júnior Domani 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57526 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
Domani Consultoria Internacional, empresa júnior de Relações Internacionais, por 
meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio 
a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 31/05/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br    
(61) 3107-4206
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Empresa Júnior Mecajun 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57466
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
MECAJUN, empresa júnior de Engenharia Mecatrônica da UnB, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho 
Data de início: 27/05/2017 
Data de término: 27/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br  
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Accounting 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56810 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
Accounting, empresa júnior de Ciências Contábeis, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 12/12/2016 
Data de término: 13/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br  
(61) 3107-4208
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Empresa Júnior AD&M 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56692 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a AD&M Consultoria, empresa júnior de Administração, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 2/1/2017  
Data de término: 2/1/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4208

Empresa Júnior Concreta 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56690 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
Concreta Consultoria e Serviços, empresa júnior de Engenharia Civil, Engenharia 
Ambiental e Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 12/12/2016 
Data de término: 12/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4208
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Empresa Júnior Cráton  

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56257 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Cráton, empresa júnior de Geologia, por meio do Programa Empresa Júnior 
instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 8/05/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior CSTQ JR 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55947 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
CSTQ Jr Consultoria, empresa júnior de Química, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 7/01/2016 
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Cristina Castro Lucas De Souza Depieri 
Contato: projr@cdt.unb.br 
3107-4206
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Empresa Júnior Ecoflor 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57468 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
ECOFLOR, empresa júnior de Engenharia  Florestal da UnB, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 27/05/2017 
Data de término: 27/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Econsult 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57544 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
Econsult Consultoria Econômica, empresa 
júnior de Economia, por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da 
reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito 
das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 5/04/2017 
Data de término: 5/03/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 



Trabalho

36 37

Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Embragea 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56263 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
Embragea, empresa júnior de Gestão 
Ambiental, por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria 
número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das 
empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 05/08/2016 
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior ENETEC 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56695 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
Enetec Consultoria, empresa júnior de Engenharia Elétrica, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
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Data de início: 12/12/2016 
Data de término: 13/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4208

Empresa Júnior ESTAT 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56277 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
ESTAT, empresa júnior de estatística da UnB, por meio do Programa Empresa Júnior 
instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 01/09/2016  
Data de término: 31/03/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Facto 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56694 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Facto Agência de Comunicação, empresa júnior de Jornalismo, por meio do 
Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
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Área Temática: trabalho
Data de início: 12/12/2016 
Data de término: 12/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Grupo Gestão 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57545 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e o 
Grupo Gestão, empresa júnior de 
Engenharia da Produção, por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato 
da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no 
âmbito das empresas 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 5/04/2017 
Data de término: 5/03/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Lamparina Design 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56688 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
a Lamparina Design, empresa júnior de desenho industrial da Universidade de 
Brasília, por meio do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 
901/2006, como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio 
a ações de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
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Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 12/13/2016 
Data de término: 12/13/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Matriz Engenharia de Energia 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57545 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
Matriz Engenharia de Energia, empresa júnior de Engenharia de Energia, por meio 
do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 4/2/2017 
Data de término: 3/8/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Nutrir 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57527 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
Nutrir, empresa júnior de Nutrição, por meio do Programa Empresa Júnior instituído 
pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por atividades 
que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas no âmbito 
das empresas. 
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Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 31/05/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206
 
Empresa Júnior O2 Consultoria 
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57463 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
O2 Consultoria Ambiental Júnior, empresa júnior de Ciências Ambientais, por meio 
do Programa Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como 
sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de 
extensão desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 8/01/2016 
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Phygeo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57546 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Phygeo, empresa júnior de Geofísica, por meio do Programa Empresa Júnior 
instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
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no âmbito das empresas 
Local de realização: UnB
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 01/06/2017 
Data de término: 01/06/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Polaris 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57464 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Polaris Júnior, empresa júnior de Turismo, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho 
Data de início: 01/07/2016
Data de término: 01/07/2018
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Praxis 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57547 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Praxis, empresa júnior de Psicologia, por meio do Programa Empresa Júnior 
instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
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atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 5/4/2017 
Data de término: 5/3/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206  

Empresa Júnior Pupila Audiovisual 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57549 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
Pupila Audiovisual, empresa júnior de Audiovisual, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho 
Data de início: 6/1/2017
Data de término: 6/1/2019
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Quimera Eventos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56279 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Quimera Eventos, empresa júnior de Línguas Estrangeiras Aplicadas ao 
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Multilinguismo e à Sociedade da Informação, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas.  
Local de realização: UnB
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho 
Data de início: 10/1/2016 
Data de término: 6/1/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Resultagro  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57550 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
a Resultagro, empresa júnior de Gestão do Agronegócio, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 6/1/2017  
Data de término: 6/1/2019
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206
 
Empresa Júnior Socius 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57528 
Unidade Acadêmica: CDT  
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Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Socius, empresa júnior de Serviços Sociais, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 31/05/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br
(61) 3107-4206

Empresa Júnior Strategos  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56689 
Unidade Acadêmica: CDT 
A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a Strategos 
Consultoria Política, empresa júnior de Ciências Políticas, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo 
composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão 
desenvolvidas no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 12/12/2016 
Data de término: 12/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br  
(61) 3107-4208
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Empresa Júnior Struct  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57389 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e 
a Struct, empresa júnior de Engenharia da Computação, por meio do Programa 
Empresa Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, 
como sendo composta por atividades que são caracterizadas como apoio a ações 
de extensão desenvolvidas no âmbito das empresas.
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 4/02/2017 
Data de término: 3/08/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4207

Empresa Júnior Tecmec 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57529 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB e a 
TECMEC, empresa júnior de Engenharia Mecânica, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 31/05/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4206
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Empresa Júnior Terapêutica 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57261 
Unidade Acadêmica: CDT 
Ementa: A proposta descrita estabelece a parceria realizada entre o CDT/UnB 
e a Terapêutica, empresa júnior de Farmácia, por meio do Programa Empresa 
Júnior instituído pelo ato da reitoria número 901/2006, como sendo composta por 
atividades que são caracterizadas como apoio a ações de extensão desenvolvidas 
no âmbito das empresas. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 4/2/2017 
Data de término: 4/8/2019 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: projr@cdt.unb.br 
(61) 3107-4208

Escola de Empreendedores 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57270 
Unidade Acadêmica: CDT  
Ementa: O Projeto Escola de Empreendedores (Empreend), através do 
desenvolvimento de suas diversas atividades, atua no tripé da Universidade, ensino, 
pesquisa e extensão. O objetivo do projeto é desenvolver e disseminar a cultura 
empreendedora e a responsabilidade social em educandos, educadores e comunidade 
em geral, como um dos eixos norteadores para a garantia da educação ao longo da 
vida e a formação de uma consciência responsável, ética e cidadã. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: trabalho
Data de início: 15/12/2016 
Data de término: 14/12/2018 
Coordenação: Carlos Denner dos Santos Junior 
Contato: empreend@cdt.unb.br
(61) 3107-4208
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Saúde mental e economia solidária: subsídios ao desenvolvimento de ações 
coletivas e solidárias 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57530 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: No contexto dos princípios e valores da economia solidária, este projeto 
se propõe a desenvolver ações junto ao Centro de Atenção Psicossocial II de 
Taguatinga, com objetivo de fornecer subsídios para refletir sobre as ações 
coletivas e solidárias, para a geração de trabalho e renda. A metodologia 
participativa e dialógica fará parte de todo o 
processo, no sentido de ampliar as discussões sobre economia solidaria no âmbito 
da saúde mental.
Local de realização: Centro de Atenção Psicossocial II  
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: trabalho
Data de início: 7/5/2017 
Data de término: 7/1/2018  
Coordenação: Ioneide de Oliveira Campos 
Contato: ioncampos@hotmail.com



Cultura

48 49

Projetos de Extensão
Cultura

 
Criação em Coletivo para a Cena 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57702 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: O Projeto de Criação em Coletivo para a Cena (CRICOCEN) se dedica 
à pesquisa de modos de exploração, criação, pesquisa e produção cênicas que 
permeiam a coletivização de procedimentos. As pesquisas deste projeto abarcam 
aspectos estéticos, poéticos, políticos e éticos destes modos de produção. 
Atividades realizadas pelo grupo incluem apresentação de artigos, demonstrações 
técnicas, oficinas, intervenções artísticas, criação de curtas-metragens e 
espetáculos teatrais. 
Local de realização: Laboratório de Criação em Coletivo 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 23/05/2017 
Data de término: 27/05/2019 
Coordenação: Nitza Tenenblat 
Contato: cricocen@googlegroups.com 
(61) 3107-1176
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Academia do Ritmo: pesquisa e produção de material didático sobre gêneros 
musicais brasileiros 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57552 
Unidade Acadêmica: IDA/MUS 
Ementa: Projeto que visa à produção de material didático sobre gêneros musicais 
brasileiros para ser utilizado em cursos de música nos ciclos fundamental e médio. 
Este material também será aproveitado pelos alunos durante a realização de 
2 disciplinas da Licenciatura em Educação Musical: Projeto de Estágio e Prática 
Docente e Estágio Supervisionado em Música. Objetiva-se pesquisar manifestações 
culturais, elaborar atividades musicais, compor obras baseadas em ritmos 
brasileiros e produzir um CD didático. 
Local de realização: Departamento de Música da UnB e Pesquisa de campo em 
Brasília e no entorno 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 7/2/2017 
Data de término: 7/2/2018 
Coordenação: Antenor Ferreira Correa 
Contato: antenorferreira@yahoo.com.br 

Aurea Latinitas - paradidático 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57524
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: O projeto ‘Aurea Latinitas’ é uma ação coletiva, orientada por professores 
de latim da Universidade de Brasília, com o objetivo de produzir um livro 
paradidático de apoio às gramáticas adotadas nos cursos desse idioma oferecidos 
pela instituição. A futura obra terá textos didáticos e informações culturais acerca 
da realidade dos romanos antigos. 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 8/1/2017 
8Data de término: /1/2019 
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Coordenação: Jane Adriana Ramos Ottoni de Castro 
Contato: gcharles@gmail.com 
(61) 3107-7074

CalangArte - Ateliê de artes livres, economia solidária e ondas comunitárias 
(ITCP TECSOL)
  
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57487 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O projeto CalangArte - Ateliê de Artes Livres e Economia Solidária busca 
promover a pesquisa-ação na produção de variados tipos de artes, utilizando 
recursos naturais e recicláveis, voltado para produção auto sustentável, com a 
interação e integração da comunidade, trabalhadores(as) e estudantes da 
Faculdade UnB Planaltina. Busca a formação de jovens e adultos, quebras de 
paradigmas, de produção e consumo, englobando princípios da economia 
solidária, ressignificação do trabalho colaborativo. 
Local de realização: Faculdade UnB Planaltina 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 30/06/2017 
Data de término: 30/06/2019 
Coordenação: Ricardo Toledo Neder  
Contato: rtneder@unb.br 

Camerata de Música Antiga da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57498  
Unidade Acadêmica: IDA  
Ementa: Transformar a Camerata de Música Antiga da UnB, formada por alunos 
da UnB e componentes externos em atividade de extensão contínua. A Camerata é 
formada por um Núcleo Vocal e um Núcleo Instrumental e trabalha o 
repertório barroco, do período colonial brasileiro, a música portuguesa e a música 
ibero-americana dos séculos anteriores ao século XIX. Tem sido o único grupo do 
Distrito Federal em resgatar este tipo de repertório sistematicamente 
Local de realização: Departamento de Música 
Ano de criação: 2014 
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Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 25/05/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Adeilton Bairra 
Contato: adeiltonbl@unb.br 
(61) 3711-2427

Cena Sankofa - Núcleo de Estudos das Corporeidades e Saberes Tradicionais 
na Cena Contemporânea 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55968 
Unidade Acadêmica: IDA  
Ementa: O projeto tem como meta discutir, vivenciar, pesquisar e propor ações 
que acentue as práticas estéticas/artísticas das tradições populares e suas 
contribuições para os processos de elaboração de saberes em artes cênicas na 
atualidade. Dentre ações possíveis, deseja-se a formação de artistas cênicos, 
diálogos com educadores, simpósios e montagem de espetáculos. Terá ênfase nas 
expressividades que trazem matrizes africanas e suas corporeidades 
dialogando assim com pesquisas do coordenador 
Local de realização: Universidade de Brasília - DF 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 01/08/2016 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Jonas de Lima Sales 
Contato: jonassale1@gmail.com 

Círculo de Cultura Surda 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55694 
Unidade Acadêmica: IP/PPB 
Ementa: “Círculo de Cultura Surda” é uma tecnologia social que desenvolve 
produtos (filmes, livros imagem e procedimentos) e metodologias reaplicáveis 
(Círculos de Cultura), desenvolvidas na interação com a comunidade (surdos, 
professores, familiares) e que representem efetivas soluções de transformação 
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social para surdos urbanos, surdos indígenas e surdos quilombolas. O projeto 
envolve professores da UnB, professores da Secretaria de Educação do 
DF, professores indígenas e ONG do povo Paiter Surui. 
Local de realização: Escola Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 13/04/2016
Data de término: 13/04/2018
Coordenação: Domingos Savio Coelho
Contato: dscoelho@unb.br
(61)3107- 6958

Cometa Cenas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55841 
Unidade Acadêmica: IDA  
Ementa: Este projeto de extensão prevê a realização do Cometa Cenas - Mostra 
Semestral de Artes Cênicas da UnB, ininterrupta desde 1984. O projeto busca 
propiciar aos estudantes de artes cênicas a experiência do encontro com o 
público, fundamental em sua formação profissional, proporcionando ainda, uma 
experiência em produção de eventos artísticos e culturais à equipe executora da 
mostra, oferecendo ao público da cidade e de seu entorno acesso à 
produção em artes cênicas da UnB. 
Local de realização: Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy 
Ribeiro. 
Ano de criação: 2004 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 28/04/2016 
Data de término: 28/04/2018 
Coordenação: Cyntia Carla Cunha Santos 
Contato: cometacenas@googlegroups.com; cyntiaaluna@bol.com.br;  
cyntiacarlasantos@gmail.com 
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Cultura e sociedade: acessibilidade de peças audiovisuais - audiodescrição e 
legendagem 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 54631 
Unidade Acadêmica: IL  
Ementa: Este projeto de extensão tem como objetivo propor ação na área de Cultura 
e Sociedade no que tange à acessibilidade de pessoas com deficiência a peças 
audiovisuais e artísticas, como cinema, teatro e artes plásticas. Para tal, conta 
com a participação de entidades e instituições sem fins lucrativos que demandarão 
material a ser legendado e audiodescrito pelos participantes do projeto. O projeto 
também se propõe a organizar mostrar 
audiovisuais para formação de platéia de usuários dos recursos.  
Local de realização: Senado Inclusivo; Paróquia dos Surdos; CEEEDV; Instituto Blind 
Brasil; UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 7/05/2017 
Data de término: 7/05/2019 
Coordenação: Soraya Ferreira Alves 
Contato: so.ferreira@uol.com.br 

Desenvolvimento de projetos autorais em processos fotográficos histórico-
alternativos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57676 
Unidade Acadêmica: IDA  
Ementa: O projeto busca dar suporte e orientação para a produção de projetos de 
arte autorais que utilizem técnicas fotográficas histórico-alternativas a base de 
ferro e prata que datam do XIX e vem atualmente sendo esquecidos, substituídos 
pela imagem digital. A investigação destes processos perpassa a compreensão de 
princípios da física, da química e das artes visuais e abarca a heterogeneidade do 
pensamento artístico contemporâneo.  
Local de realização: Laboratório de Fotografia do IDA (Instituto de Artes Visuais) da 
Universidade de Brasília (UnB). 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
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Área Temática: Cultura
Data de início: 6/4/2017 
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Ruth Moreira de Sousa Regiani 
Contato: ruthsousa@unb.br 

Escola de Teatro Político e Vídeo Popular 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57899 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O projeto da Escola de Teatro Político e Vídeo Popular (ETPVP) proposta 
pelo Coletivo Terra em Cena, um grupo de pesquisa e programa de extensão da 
Faculdade UnB Planaltina, é uma ação que integra a Rede Internacional Teatro 
e Sociedade, que reúne grupos de pesquisa, coletivos de teatro e vídeo popular e 
movimentos sociais do Brasil, Argentina e Uruguai. Sediada na Casa da América 
Latina da UnB a ETPVP formará atuadores em teatro político e vídeo popular de 
diversas localidades do DF e Entorno.  
Local de realização: Casa da América Latina (CAL) da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 07/08/2017
Data de término: 20/11/2018 
Coordenação: Rafael Litvin Villas Bôas
Contato: rafaellvboas@gmail.com 

Espaço de reflexão, prática e divulgação em Filosofia,  
Artes e Humanidades: Espaço Aion 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57155 
Unidade Acadêmica: IP/PED 
Ementa: Realização de oficinas de reflexão em grupo, sobre temas de interesse dos 
grupos participantes, com temas sobre estética, ética, política, ciência. Oficinas 
visam o exercício de um pensamento não predeterminado, não atrelado a ciência. 
Um espaço não acadêmico. É uma oportunidade para desconstruirmos ideias e 
verdades tidas como definitvas e pensarmos novas maneiras de viver, conviver, 
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dar sentido a nossas experiências. AION é o tempo não cronológico. Valorizamos 
perguntas e não respostas. 
Local de realização: UnB, Casa de Ismael, escolas, IFETs 
Ano de criação: 2006 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 28/02/2017 
Data de término: 28/02/2017 
Coordenação: Lucia Helena Cavasin Zabotto Pulino 
Contato: luciahelena.pulino@gmail.com 

Fora do texto/Dentro da vida: um projeto de leitura de literatura nas escolas 
públicas de ensino médio 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57752 
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: A proposta surgiu da demanda das próprias estudantes por criar um 
espaço de leitura e discussão de obras de literatura para os estudantes de ensino 
médio das escolas públicas da rede de ensino do DF. Inicialmente temos contato 
com duas escolas em Sobradinho e o CEAN. Vamos eleger obras dos editais do PAS/
UnB, como apoio à capacitação dos candidatos a essas seleções, e também obras 
de autoria de mulheres com o objetivo principal de contribuir para o debate sobre o 
lugar da mulher na sociedade. 
Local de realização: Nas escolas 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 01/08/2017 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Adriana de Fatima Barbosa Araujo  
Contato: adrianafba@gmail.com 

Frame Game 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58160 
Unidade Acadêmica: IDA 
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Ementa: O curso será diretamente ligada a pesquisa da Leo Sykes sobre possíveis 
inovações na linguagem cinematográfica, especificamente através do uso de 
aspectos teatrais da atuação, filmagem, cenografia, iluminação etc, numa dinâmica 
que poderia se chamar de ‘teatralizando a tela’. O ‘Frame’ do titulo refere-se tanto à 
moldura do quadro, ou seja o enquadramento da camera, quanto à o fotograma em si. 
Local de realização: CEN  
Ano de criação: 2017  
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 10/10/2017 
Data de término: 28/06/2019  
Coordenação: Leo Sykes Libanio  
Contato: leosykes1@gmail.com 

Imersão em Fundamentos do Desenho da Cena 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57319 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: Aulas, Workshops, Encontros, e trocas de saberes para fundamentar 
e instrumentalizar todos os participantes do Laboratório Transdisciplinar de 
Cenografia. Serão passados fundamentos do Desenho da Cena. 
Local de realização: Sala BT16 dep. artes cênicas 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 10/05/2017 
Data de término: 20/04/2018 
Coordenação: Sonia Maria Caldeira Paiva 
Contato: ltcunb@gmail.com 

Laboratório de Dramaturgia. Oficinas-montagem. 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 53352  
Unidade Acadêmica: IDA/CEN 
Ementa: O Laboratório de Dramaturgia (LADI) busca fomentar processos criativos 
que trabalham com artes e saberes em contato - teatro, música, vídeo, estudos 
clássicos, entre outros. Além disso, tais processos contam com a interação 
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de artistas e pesquisadores da Universidade e da comunidade, como forma de se 
produzir uma cultura em torno de espetáculos de alta qualidade no Distrito Federal. 
Semestralmente serão desenvolvidas oficinas-montagem por meio das quais tais 
processos serão efetivados. 
Local de realização: Departamento de Artes Cênicas 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 10/10/2016 
Data de término: 30/07/2018 
Coordenação: Marcus Santos Mota 
Contato: marcusmotaunb@gmail.com 

Memória e Ditadura Militar nas Escolas Públicas do Distrito Federal 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56410 
Unidade Acadêmica: IH / SER 
Ementa: O presente proposta visa elaborar oficinas em escolas públicas do Distrito 
Federal que demonstrem a repressão sofrido por alunos nesses locais durante a 
ditadura militar brasileira, assim como demonstrar que tais educandários, eram 
locais de debate e principalmente resistência à ditadura militar. Tais oficinas 
temáticas serão trabalhadas por alunos da unb juntamente com alunos do ensino 
médio, utilizando para tal intento: arte, cinema, música e demais formas de 
interação didático-metodológicas.  
Local de realização: Escolas Públicas do Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 18/08/2017 
Data de término: 19/08/2019 
Coordenação: Mateus Gamba Torres 
Contato: mateustorres@unb.br 

MOVER - Laboratório de Pesquisa e Criação em Poéticas do Movimento

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57260 
Unidade Acadêmica: IDA/CEN 



Cultura

58 59

Ementa: Projeto de extensão de caráter cultural e educativo com foco em estudos 
e pesquisas no campo da linguagem do movimento. Tem por objetivo instigar a 
experimentação estética e a reflexão crítica. Elaborado como 
atividade complementar aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 
do Dep. de Artes Cênicas. Propõe atuação em três instâncias fundamentais: 
desenvolvimento de processos de criação artística; compartilhamento de 
conhecimento teórico-artístico; circulação de espetáculos  
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro  
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 19/12/2016 
Data de término: 19/12/2018 
Coordenação: Marcia Duarte Pinho 
Contato: marciaduarte@unb.br 
(619) 9928-2558

Música Popular UnB: estudo, produção e difusão 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56131 
Unidade Acadêmica: IDA
Ementa: Este projeto tem por finalidade a continuidade da realização de ações 
relacionadas ao estudo, produção e difusão do 
conhecimento na área de Música Popular, compreendo atividades de ensino, 
pesquisa, artísticas, técnicas e de divulgação. Tais ações vêm sendo desenvolvidas 
desde agosto de 2014, através do Projeto de Extensão “Música Popular UnB”. 
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 7/9/2016 
Data de término: 7/8/2018
Coordenação: Bruno Rosas Mangueira 
Contato: brunomangueira@unb.br 
(61) 3107-1090
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Ópera Estúdio 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56630  
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: O PEAC vem se consolidando como uma iniciativa de caráter 
interdisciplinar com o intercâmbio do Departamento de 
Música com o Laboratório de Publicidade e Propaganda da Faculdade de 
Comunicação. O Projeto se propõe a ser laboratório para preparar alunos para o 
exercício da profissão, pela participação em encenações de óperas 
completas. Atualmente o Projeto integra aproximadamente 120 participantes por 
semestre entre Discentes e Docentes da UnB e Comunidade Externa.  
Local de realização: Departamento de Música da UnB - Auditório, SG-2 e 
SG-4 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 10/3/2016 
Data de término: 10/3/2018 
Coordenação: Irene Bentle de Carvalho e Kessel 
Contato: bentleyirene@uol.com.br 

Orquestras Infantis e Juvenis da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57085 
Unidade Acadêmica: IDA/MUS 
Ementa: O projeto de Orquestras Infantis e Juvenis da UnB se apresenta como a 
consolidação das práticas musicais advindas do curso de extensão Música para 
Crianças do MUS. A partir da formação musical de crianças desde o nascimento, 
muitas crianças continuam suas práticas musicais e demandam serem incluídas 
em novos projetos que estimulem adolescentes e jovens na realização musical 
em conjunto. Este projeto irá contemplar instrumentos de corda e de sopro na 
consolidação da formação musical em Brasília. 
Local de realização: Departamento de Música 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Cultura
Data de início: 3/4/2017 
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Data de término: 12/1/2018 
Coordenação: Ricardo Jose Dourado Freire 
Contato: freireri@gmail.com 
(61) 3107-1090

Pé no Ensino 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56543 
Unidade Acadêmica: FAU  
Ementa: Propõem-se debates sobre patrimônio cultural no âmbito da educação 
fundamental. Vislumbra-se trocas vinculadas à história de Brasília, de seus 
monumentos e artes, em fluxo de dupla mão: da universidade para a escola e da 
escola para a universidade. Segundo as diretrizes da Secretaria de Educação do 
DF estes conteúdos são apropriados para crianças a partir do 4º e 5º ano que já 
adquiriram competência na leitura (documento SE/DF - Currículo em Movimento da 
Educação Básica: Ensino Fundamental).  
Local de realização: UnB e Escola Rural Aspalha. 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 12/05/2017 
Data de término: 15/03/2019 
Coordenação: Elane Ribeiro Peixoto 
Contato: penaestrada.faunb@gmail.com 

Pedagogia e Performance dos Metais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58266
Unidade Acadêmica: IDA/MUS 
Ementa: Este projeto visa realizar atividades de ensino, pesquisa, performances 
e debates sobre pedagogia na área de instrumentos de metal, promovendo e 
fomentando o estudo, a produção e a difusão do conhecimento. 
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 10/1/2017 
Data de término: 30/09/2019 
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Coordenação: Maico Viegas Lopes 
Contato: musica@unb.br (61) 3107-1090

Processos Fotográficos Histórico-Alternativos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57674 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: O projeto busca resgatar processos fotográficos histórico-alternativos 
que surgiram no século XIX e vem atualmente sendo esquecidos, substituídos pela 
imagem digital. A investigação destes processos perpassa a compreensão de 
princípios da física, da química e das artes visuais. Esta proposta abarca a 
heterogeneidade e complexidade de usos da fotografia nas práticas artísticas e de 
ensino, incorporando técnicas a base de ferro e prata como cianotipia, van 
dyke brown, goma bicromatada, antotipia,  etc 
Local de realização: Laboratório de Fotografia do IdA (Instituto de Artes Visuais) da 
UnB (Universidade de Brasília) 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 20/05/2017 
Data de término: 07/02/2018 
Coordenação: Ruth Moreira de Sousa Regiani 
Contato: ruthsousa@unb.br 

Projeto Bandas de Pífano com Mestre Zé do Pife 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56090 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: O projeto visa a incentivar e disseminar a prática das culturas populares 
de bandas de pífano da tradição nordestina no intuito de transmitir o conhecimento 
pela tradição oral e empírica. 
O projeto é aberto à comunidade interna e externa ao campus Darcy Ribeiro. 
Para isso teremos os seguintes planos de ação: 
* Dois cursos regulares de Práticas do Pífano e de Bandas Cabaçais de Pífano 
* Realização de oficina de fabricação do instrumento 
* Apresentação final (evento) 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro - Universidade de Brasília 
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Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 9/1/2016 
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Mario Lima Brasil  
Contato: gabriel-raposo@hotmail.com 

Projeto de Integração Cultural de Dança Sertaneja 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57562 
Unidade Acadêmica: DEG  
Ementa: A Atividade de Integração Cultural de Dança Sertaneja é um projeto de 
Extensão Universitária. O principal objetivo deste trabalho é integrar, através da 
Dança, os alunos, técnicos administrativos, discentes da UnB e comunidade 
externa. O que se espera é o fortalecimento da socialização destes indivíduos, 
aumentando assim seu potencial criativo, fisiológico, mental, cultural e sua 
consciência corporal perante tal atividade. 
Local de realização: Campus Universitário Darcy Ribeiro da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 8/7/2017
Data de término: 7/8/2019 
Coordenação: Claudia da Conceicao Garcia 
Contato: claudio.aom@gmail.com 

Projeto Tubo de Ensaios 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56022 
Unidade Acadêmica: DAC/DEA 
Ementa: O Projeto Tubo de Ensaios consiste numa proposta de experimentações 
de atividades cênicas realizada em três etapas (formativa, expositiva e reflexiva) 
enveredadas pela linguagem performática combinadas com outras 
linguagens artísticas. É realizado num processo coletivo anual que contribui para 
realizações de poéticas contemporâneas inovadoras, formações de plateias, 
ocupações de espaços públicos, colaborando por meio de 
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transformações poéticas, para novas leituras artísticas e espaciais.  
Local de realização: Universidade de Brasília, Faculdade Dulcina de Morais, IESB e IFB
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 7/1/2016
Data de término: 7/1/2018
Coordenação: Marcia Duarte Pinho 
Contato: magno@unb.br 
(61) 3107-6788

Residências Artísticas Local e Internacional 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57874 
Unidade Acadêmica: DEX/CAL 
Ementa: A Diretoria de Difusão Cultural do Decanato de Extensão, engajada na 
sua missão primeira de desenvolver o intercâmbio cultural entre os países latinos 
americanos, e expandindo seus horizontes para os demais países, abre 
sua primeira experiência com Residências artísticas voltadas para as mais diversas 
linguagens artísticas, de ciências humanas e sociais. Serão recebidos residentes 
nacionais e internacionais para realizarem suas pesquisas em regime 
de imersão, de maneira colaborativa. 
Local de realização: Casa da Cultura da América Latina - Setor Comercial Sul Q. 4 - 
Brasília, DF, 70297-400 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 21/08/2017 
Data de término: 21/08/2019 
Coordenação: Alex Sandro Calheiros de Moura 
Contato: alex.calheiros@gmail.com 
(61) 3321-5811

Strix Brasília Ultimate 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57788 
Unidade Acadêmica: FEF 



Cultura

64 65

Ementa: O projeto Strix Brasília Ultimate (SBU) surge a partir da disciplina prática 
desportiva “Ultimate Frisbee” realizada em 2014/2, que contou com 25 estudantes 
da UnB. Como produto da disciplina foi organizado o I Festival de Ultimate 
Frisbee da UnB que teve aproximadamente 60 participantes, além da presença 
do professor José Albeiro Echeverry Ramos, da Universidade de Antioquia, que 
palestrou sobre a modalidade. Nesse contexto, surge o SBU para 
promover e desenvolver a modalidade no DF. 
Local de realização: Centro Olímpico UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 6/5/2017 
Data de término: 6/5/2019 
Coordenação: Felipe Rodrigues da Costa 
Contato: fcostavix@gmail.com 

Terra em Cena 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57878 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O programa Terra em Cena existe na UnB desde 2010, com o intuito de 
promover ações articuladas entre as dimensões do ensino, extensão e pesquisa, 
no âmbito da linguagem teatral e audiovisual, em comunidades de acampamento, 
assentamento e no território quilombola dos Kalunga. Para tanto, foi constituído um 
coletivo de formadores e multiplicadores que atuam por meio de oficinas, formando 
e coordenando grupos de teatro e vídeo popular. Desde 2016 o Terra em Cena 
produz o programa de TV Revoluções.  
Local de realização: Campus de Planaltina da UnB, assentamentos, acampamentos 
e quilombos e escolas públicas do DF e Entorno, Goiás e Noroeste Mineiro. 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 30/07/2017 
Data de término: 12/06/2019 
Coordenação: Felipe Evangelista dos Santos 
Contato: rafaelfup@unb.br 
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Topogramas: registro da memória coletiva de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57291 
Unidade Acadêmica: IDA  
Ementa: Objetiva-se, com a realização deste projeto, o desenvolvimento de 
um sistema interativo capaz de propiciar a criação de um mapa com registros 
colaborativos. Tal mapa possibilitará, com o entrelaçamento de informações, a 
construção de uma psicogeografia dos lugares a partir das diversas experienciações 
e inscrições urbanas. Procura-se compreender o espaço urbano como concepção 
de escrita, observando-se as tecnologias envolvidas e aplicando-se o conceito de 
narrativas para o contexto de cidade. 
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 3/1/2017
Data de término: 3/1/2018
Coordenação: Rogério José Camara 
Contato: rogeriojcamara@gmail.com 
(61) 3107-7399

Vou Te Contar! - Contadores de Histórias 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56408 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: O grupo “Vou te contar!” é formado por três artistas com mais de vinte 
anos de experiência individual e coletivas. Seus fundadores, Ângela Barcellos Café, 
Ana Marize Solino e Sérgio Duboc contam e cantam histórias: literárias, 
populares e de autoria própria. Com a intenção de ampliar as experiências dos 
ouvintes e ampliar espaços de valorização da oralidade estão abrindo suas 
atividades para a comunidade como forma de contribuir para descoberta 
de mais contadores de histórias.
Local de realização: Sala de aula no IDA/CEN - UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Cultura
Data de início: 16/08/2017 
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Data de término: 28/12/2018 
Coordenação: Angela Barcellos Coelho Café
Contato: abcafe@gmail.com 
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Projetos de Extensão
Ciências Agrárias
 

Ambulatório de neurologia de pequenos animais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57929 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O Hospital Veterinário da UnB/FAV possui uma grande rotina de 
atendimento clínico e cirúrgico nos setores de pequenos animais, incluindo uma 
grande demanda de de casos na área de neurologia. Assim, o objetivo do presente 
projeto é criar um atendimento para especialidade de neurologia em pequenos 
animais no Hospital Veterinário da UnB/FAV e proporcionar o estudo das afecções, 
localização das lesões e métodos auxiliares de diagnóstico aos alunos de graduação 
e pós-graduação. 
Local de realização: Hospital Veterinário de Pequenos Animais - FAV/UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 15/07/2017 
Data de término: 30/06/2019 
Coordenação: Ana Carolina Mortari 
Contato: ana_mortari@yahoo.com.br 
(61) 3107-2821
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Atendimento Clínico-Reprodutivo de animais de produção 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57165 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: Diagnosticar, tratar e prevenir doenças do sistema reprodutor de machos 
e fêmeas dos animais de produção (equídeos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos) 
criados na região e nas proximidades do DF, além de implantar e acompanhar o 
desenvolvimento de biotécnicas da reprodução, como: Diagnóstico de gestação, 
colheita e transferência de embriões, criopreservação de sêmen do epidídimo e 
colhido com vagina artificial, exame andrológico, inseminação artificial, etc.  
Local de realização: Hospital Veterinários de grandes Animais da FAV/UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias  
Data de início: 01/03/2017
Data de término: 28/02/2019 
Coordenação: Rodrigo Arruda de Oliveira 
Contato: rodrigoarruda@unb.br 

Cema em cena agroecopedagógica 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56422 
Unidade Acadêmica: FT/EFL 
Ementa: O projeto Cema (Comitê Estudantil pelo Meio Ambiente) em Cena 
Agroecopedagógica busca valorizar o meio ambiente, a escola e toda a comunidade 
escolar com mudanças no processo educativo freireano a partir da 
implementação da educação ambiental com ações práticas de implementação 
de viveiro e horta, reciclagem de resíduos sólidos e oficinas culinárias de forma 
participativa, proporcionando a mudança de hábitos e comportamentos, tornando-
os mais saudáveis para o ser humano e mais sustentáveis. 
Local de realização: Centro Educacional do Guará 2, Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 31/03/2017 
Data de término: 30/03/2018 
Coordenação: Eraldo Aparecido Trondoli Matricardi 
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Contato: ematricardi@unb.br 
(61) 3107-5619

Fortalecimento da produção e das estratégias de comercilaização dos 
produtos da agricultura familiar do Quilombo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57304 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto visa melhorar a produção rural na Comunidade Quilombo do 
Mesquita, por meio da capacitação de produtores rurais para o uso de técnicas 
agrícolas que diminuam o uso de insumos e custos de produção, bem como estudos 
da comercialização dos produtos da agricultura familiar pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos do Governo Federal (PAA). 
Público de Interesse: agricultores remanescentes de quilombo, estudantes e 
professores 
Local de realização: Comunidade Quilombola do Mesquita, localizada no Município 
de Cidade Ocidental no Estado de Goiás, no Distrito Federal 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Ciências Agrárias  
Data de início: 18/02/2017 
Data de término: 13/02/2018 
Coordenação: Solange da Costa Nogueira 
Contato: nogueirasc@unb.br 

Inovações Sociotécnicas para Boas Práticas no Extrativismo de Espécies 
Vegetais Nativas do Cerrado (INOVACERRADO) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57905 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O presente projeto tem como objetivo pesquisar, adaptar e socializar 
tecnologias empregadas por famílias e comunidades extrativistas de produtos 
florestais não madeireiros da região de entorno de Brasília e 6 outras micorregiões 
próximo. O projeto de pesquisa e extensão conta com parceria da Emater-DF e 
Embrapa Cerrados, Central do Cerrado e Serviço Florestal Brasileiro. Os produtos a 
serem pesquisados são araticum, baru, buriti, cagaita, cajuzinho do cerrado, côco-
indaiá, jatobá e pequi. 
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Local de realização: Microregião de Chapada dos Veadeiros, Entorno de Braília, 
Janaúba (MG), Monte Claro (MG) Salinas (MG), Unaí 
(MG), Vão de Paraná (GO) 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 28/08/2017 
Data de término: 14/07/2019 
Coordenação: Janaina Deane de Abreu Sá Diniz 
Contato: janadinizbr@unb.br 

Laboratório de Bioestatística: Aplições à Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56083 
Unidade Acadêmica: IE / MAT 
Ementa: Este projeto de extensão procura integrar alunos do Bacharelado em 
Estatística em atividades de pesquisa e análise  de dados reais, através do 
Laboratório de Bioestatística (Labiest). O objetivo principal é preparar e expor 
alunos na realização de pesquisa em estatística aplicada para a indústria de 
alimentos, em particular no estudo de qualidade de grãos de arroz através da 
interação com pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão, GO. 
Local de realização: Departamento de Estatística e Embrapa Arroz e Feijão 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 12/02/2017 
Data de término: 12/02/2018 
Coordenação: George Freitas Von Borries 
Contato: gborries@unb.br 

Projeto FLOREX - Floricultura Experimental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55666 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto visa criar uma estrutura para apoio ao desenvolvimento 
tecnológico da cadeia produtiva de flores do DF com a instalação de uma coleção 
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de flores e folhagens tropicais e validação do protocolo de cultivo de flores de 
corte com foco no cultivo orgânico. Além disso, explorar o bioma cerrado do DF 
em busca de espécies nativas com potencial ornamental e promover ações para 
sua domesticação e utilização. Essas ações serão realizadas unindo o ensino, a 
pesquisa e a extensão à comunidade.  
Local de realização: Fazenda Água Limpa 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 18/04/2016 
Data de término: 29/06/2018 
Coordenação: Ana Maria Resende Junqueira 
Contato: anamariajunqueira@globo.com 

Vivenciando o aprendizado da extensão rural em assentamentos de reforma 
agrária no Distrito Federal 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58288
Unidade Acadêmica: FAV  
Ementa: O projeto consiste de visitas a propriedades rurais de assentamentos de 
reforma agrária do Distrito Federal, pelos alunos da Disciplina de Extensão Rural 
da FAV (estudantes do curso de Agronomia, Medicina Veterinária e Engenharia 
Florestal), onde os alunos, orientados pela professora de Extensão Rural e apoio de 
estagiários, fazem um diagnóstico participativo da propriedade e, posteriormente, 
com a orientação de professores da FAV, elaboram propostas de melhoria ou novas 
atividades econômicas 
Local de realização: Assentamentos de reforma agrária do Distrito Federal 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Ciências Agrárias 
Data de início: 30/08/2017 
Data de término: 29/08/2019 
Coordenação: Solange da Costa Nogueira
Contato: nogueirasc@unb.br 
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Comunicação

Boletim Dor On Line 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55964 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: O projeto DOL – Dor On Line é um periódico digital com ISSN 2446-6670, 
que tem a finalidade de divulgar informações sobre o tema DOR, de maneira a 
incentivar o interesse e facilitar o entendimento de notícias e artigos mais atuais 
sobre o assunto. Em sua nova fase visa como público-alvo três segmentos: 1) 
estudantes e pesquisadores; 2) clínicos e especialistas e 3) público em geral, 
procurando utilizar uma linguagem acessível aos diferentes tipos de leitores. 
Local de realização: 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 30/05/2016 
Data de término: 30/05/2018 
Coordenação: Paulo Gustavo Barboni Dantas Nascimento 
Contato: pbarboni@unb.br 
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Cine FAC
  
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57659 
Unidade Acadêmica: FAC 
Ementa: O projeto CINE FAC se propõe a exibir e debater filmes nacionais cedidos 
pela ANCINE, no horário de almoço, quinzenalmente, no auditório da FAC, com 
o objetivo de contribuir de forma atrativa e prazerosa com a disseminação do 
conhecimento e a melhoria do convívio interno e das relações interpessoais, ao 
contribuir para que a comunidade FAC tenha conhecimento de suas produções 
audiovisuais internas e uma maior familiaridade com filmografia brasileira. 
Local de realização: Auditório Pompeu de Sousa e sala de Visionamento da 
Faculdade de Comunicação 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 23/06/2017 
Data de término: 6/01/2018 
Coordenação: Christiane Araujo Santos 
comunica.facunb@gmail.com 
Contato: (61) 3107-6534

Estúdio de Rádio Ralacoco 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 52422 
Unidade Acadêmica: FAC/JOR  
Ementa: O estúdio de rádio Ralacoco procura desenvolver produtos audiofônicos 
criativos e qualificados para distribuição a outras rádios comunitárias, livres e 
alternativas; além de transmissões especiais na internet por meio de streaming de 
áudio. A iniciativa realiza um esforço para reunir professores, técnicos e estudantes 
da UnB, visando prover um espaço de produção de Comunicação que possa ser 
ocupado por estudantes do ensino médio, movimentos sociais e 
demais cidadãos. 
Local de realização: Sala de Extensão da Faculdade de Comunicação 
Ano de criação: 2017
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 27/03/2017 
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Data de término: 15/03/2018 
Coordenação: Fernando Oliveira Paulino  
Contato: ralacocofm@gmail.com 
(61) 3107-6627

Laboratório de Educação e Comunicação Comunitária FUP - produção e 
exibição de audiovisual 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57117 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O Laboratório de Educação e Comunicação Comunitária (Lecom) existe 
na FUP desde 2008, com o intuito de promover uma ação articulada entre as 
dimensões do ensino, extensão e pesquisa, atuando em comunidades do entorno 
de Planaltina. Este projeto do Lecom visa construir uma aproximação entre o campo 
da educação popular e a comunicação comunitária, com enfoque na produção e 
exibição de audiovisual por meio de oficinas, registro de atividades, produção de 
curtas-metragens e exibição de filmes. 
Local de realização: Campus de Planaltina da UnB, assentamentos e 
acampamentos de movimentos sociais do campo 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 5/3/2017 
Data de término: 12/7/2018 
Coordenação: Felipe Canova Goncalves 
Contato: canovagoncalves@gmail.com 

Physicae Organum: Revista dos Estudantes de Física  
da Universidade de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55438 
Unidade Acadêmica: IF 
Ementa: A Physicae Organum é uma revista criada por alunos e professores do 
Instituto de Física da Universidade de Brasília e é um espaço de publicação de 
artigos, resenhas, traduções, e outras possíveis produções em Física. É uma 
publicação semestral disponibilizada em meio virtual. Oportuniza a vivência, por 
parte do corpo discente, do funcionamento de produção científica dentro do âmbito 
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acadêmico. Já conta com ISSN 2446-564X. Busca ser, também, canal de publicação 
para docentes do Ensino Médio o DF.
Local de realização: Instituto de Física, Campus Darcy Ribeiro 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 1/1/2017 
Data de término: 31/12/2018 
Coordenação: Olavo Leopoldino da Silva Filho 
Contato: olavolsf@gmail.com 

Produção Radiofônica Educativa e Conexões Culturais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57895 
Unidade Acadêmica: FAC 
Ementa: O Projeto de Extensão Acadêmica “Produção Radiofônica Educativa e 
Conexões Culturais” visa contribuir – de modo sistemático, didático e participativo – 
no processo criativo, produtivo e de propagação do Programa em áudio “Pauta 
Musical”, o qual busca a valorização da cultura brasileira, sobretudo da música 
nacional, e promove o acesso e conhecimento da cultura do país aos cidadãos e 
cidadãs do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. 
Local de realização: Laboratório de Áudio da FAC/UnB e Rádio Câmara 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 01/10/2017 
Data de término: 30/04/2018 
Coordenação: Elton Bruno Barbosa Pinheiro 
Contato: eltonbrunopinheiro@gmail.com 

SOS-Imprensa 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57778 
Unidade Acadêmica: FCI 
Ementa: Funcionamento de um Observatório de Mídia com atividades de Leitura 
Crítica (Media criticism) e de Literacia (Media Literacy) com interligações com 
disciplinas de Ética na Comunicação e Ética no Jornalismo; com produção e 
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publicação de reflexões escritas e audiovisuais (incluindo vídeos); e disponibilidade 
de consultas por parte do públicos com relação a direitos do cidadão perante a 
mídia, sobretudo em casos de vítimas de erros, abusos e danos 
morais da mesma. Oferta de oficinas ao público. 
Local de realização: Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Comunicação 
Data de início: 25/05/2017 
Data de término: 11/12/2018 
Coordenação: Rafiza Luziani Varao Ribeiro Carvalho 
Contato: rafiza@gmail.com 
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Projetos de Extensão
Meio Ambiente 

Projeto Agente Ambiental Mirim 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57843 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: O projeto agente ambiental mirim tem como proposta realizar oficinas 
com escolares do ensino fundamental I da Regional de Ensino da Ceilândia - Sol 
Nascente, com o intuito de ajudar no processo de educação e sensibilização 
sobre temas relacionados ao cuidado e preservação do meio ambiente.  
Local de realização: Regional de Ensino de Ceilândia- Sol Nascente 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente  
Data de início: 7/1/2017 
Data de término: 7/1/2019 
Coordenação: Vanessa Resende Nogueira Cruvinel 
Contato: vanessarcruvinel@gmail.com 
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A Educação Ambiental na implantação da coleta seletiva na Faculdade UnB 
Planaltina no Distrito Federal 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57356 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: A educação ambiental é instrumento de transformação, fundamental para 
o desenvolvimento de uma consciência crítica em relação ao meio ambiente. Tem 
sido utilizada como instrumento para resolver os problemas associados 
aos resíduos sólidos, desde a geração, coleta, transporte até a destinação final 
ambientalmente adequada. Sendo assim a proposta tem como objetivo desenvolver 
ações de educação ambiental a fim de respaldar a implantação da 
coleta seletiva na Faculdade UnB Planaltina. 
Local de realização: UnB, Faculdade UnB Planaltina 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 15/05/2017 
Data de término: 10/05/2019 
Coordenação: Maria Cristina de Oliveira 
Contato: mcrisoliveira@unb.br 

Arborização Urbana Comunitária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX):  57619 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: Este projeto visa envolver moradores do Paranoá Parque/DF no 
planejamento, implantação e manejo da arborização 
urbana do próprio bairro. No processo serão discutidos com população aspectos 
técnicos e benefícios da arborização. Espera-se que seu caráter comunitário possa 
tornar a implantação mais eficiente e contribuir para a apropriação do espaço 
público pelos moradores. Alunos e professores poderão aprimorar metodologias 
voltadas para casos de habitação popular de recente ocupação. 
Local de realização: Paranoá Parque, Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 08/1/2017  
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Data de término: 08/1/2018 
Coordenação: Julio Barea Pastore 
Contato: jbpastore@gmail.com

Atendimento clínico e cirúrgico a animais silvestres no HVET da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55558 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: Este projeto destina-se a treinar alunos e médicos veterinários através 
do atendimento clínico e cirúrgico a animais silvestres enviados para os hospitais 
veterinários de pequenos e grandes animais da UnB. Os resultados coligidos e 
passíveis de publicação serão enviados a revistas científicas. Ressalte-se a 
importância das informações relativas à zoonoses e biossegurança que são 
repassadas aos proprietários, melhorando a saúde dele, de seus familiares e 
pessoas que convivam com o animal. 
Local de realização: Hospitais Veterinários da FAV/UnB, eventualmente no local de 
alojamento dos animais 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 4/4/2016 
Data de término: 3/8/2018 
Coordenação: Danilo Simonini Teixeira 
Contato: simonini.danilo@gmail.com 
(61) 2107-2843

Atendimento Clínico e Cirurgíco a Animeais Silvestres no HVET da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 5558 
Unidade Acadêmica: FAV/HVET 
Ementa: Este projeto destina-se a treinar alunos e médicos veterinários através 
do atendimento clínico e cirúrgico a animais silvestres enviados para os hospitais 
veterinários de pequenos e grandes animais da UnB. Os resultados coligidos e 
passíveis de publicação serão enviados a revistas científicas. Ressalte-se a 
importância das informações relativas à zoonoses e biossegurança que são 
repassadas aos proprietários, melhorando a saúde dele, de seus familiares e 
pessoas que convivam com o animal. 
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Local de realização: Hospitais Veterinários da FAV/UnB, eventualmente no local de 
alojamento dos animais 
Ano de criação: 2010 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 4/4/2016 
Data de término: 3/8/2018 
Coordenação: Danilo Simonini Teixeira 
Contato: simonini.danilo@gmail.com
(61) 2107 2843

Beija-FAL Ecoturismo Científico e Educação Ambiental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56478 
Unidade Acadêmica: FT/EFL 
Ementa: Os objetivos do Projeto Beija-fal são: valorizar o Bioma Cerrado 
despertando o interesse dos alunos quanto sua beleza cênica, contribuir para o 
desenvolvimento individual do estudante e da comunidade escolar para torná-los 
agentes na construção de um futuro em harmonia com a Terra; e estimular nos 
alunos uma visão ambiental mais ampla, fazendo-os perceber que somos apenas 
um elo na teia da vida  deste planeta. Para isso, será trabalhado, primeiramente, o 
tema meio ambiente e Cerrado. 
Local de realização: Fazenda Água Limpa - UnB 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Meio Ambiente  
Data de início: 17/10/2016 
Data de término: 18/10/2018 
Coordenação: Jose Roberto Rodrigues Pinto 
Contato: unb.beijafal@gmail.com 

Bicicleta Livre 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58781 
Unidade Acadêmica: FT/ENC 
Ementa: O objetivo principal do projeto é incentivar a cultura do uso da bicicleta 
no cotidiano da comunidade universitária, inicialmente focando no Campus Darcy 
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Ribeiro. Para isso teremos dois planos de ação: Atividades lúdicas de 
incentivo a utilização da bicicleta, oficinas de reparo entre outras atividades 
diretas com acontecimentos periódicos. O outro plano será o levantamento de 
problemas da infraestrutura cicloviária da Universidade de Brasília e suas possíveis 
soluções. 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 11/1/2017 
Data de término: 11/1/2019 
Coordenação: Pastor Willy Gonzales Taco 
Contato: bicicletalivre@gmail.com

Biogama FUP - Reciclagem de Óleo Residual a partir da Coleta Seletiva na 
Comunidade de Planaltina-DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57779 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O Projeto Biogama/FUP objetiva promover um despertar na consciência 
da comunidade de Planaltina-DF, com relação ao meio ambiente, sustentabilidade 
e desenvolvimento a partir do tema motivador do descarte de óleo residual de 
cozinha. Além disso, visa promover a interação entre a universidade e a comunidade 
geral por meio de uma ação integrada entre os Campi da universidade.  
Local de realização: Escolas e Comunidade 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 15/06/2017 
Data de término: 15/06/2018 
Coordenação: Priscilla Coppola de Souza Rodrigues 
Contato: pcoppola@unb.br
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Conhecendo o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros: 
análise por meio de trilhas interpretativas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57592 
Unidade Acadêmica: ICH 
Ementa: As trilhas constituem um elemento cultural presente nas sociedades 
humanas desde os tempos remotos e serviram, durante muito tempo, como via de 
comunicação entre os diversos lugares habitados ou visitados pelo homem, suprindo 
a necessidade de deslocamento, reconhecimento de novos territórios e busca por 
alimento e água (Carvalho & Bóçon 2004, Maciel et al. 2011). 
Nesse sentido, O presente projeto tem como objetivo geral utilizar as trilhas 
ecológicas já existentes no parque como estratégia de educação ambiental, e 
transforma-las em trilhas interpretativas, fazendo com que o ecoturista e a 
comunidade local, se sensibilizem no sentido de se integrar mais com a natureza, 
conhecendo seus aspectos físicos, ecológicos e principais impactos, inspirando no 
visitante uma ética ambiental e que incentive o respeito pelas áreas 
naturais e ajude a protege-las. 
Local de realização: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 10/2/2017 
Data de término: 9/11/2018 
Coordenação: Ruth Elias de Paula Laranja 
Contato: uabruth@gmail.com 

Contribuição ao diagnóstico veterinário das enfermidades dos animais 
domésticos de proprietários de baixa renda do Distrito Federal e Entorno 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56230 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O presente projeto auxiliará proprietários de animais domésticos de 
baixa renda do Distrito Federal e entorno fornecendo gratuidade nos exames 
anatomopatológicos do LDPV para realização de diagnóstico de enfermidades,  
visando a manutenção da saúde animal, bem como o consequente aumento da 
produtividade e do bem-estar animal e da saúde pública.
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Local de realização: Laboratório de Diagnóstico Patológico Veterinário da UnB e 
propriedades rurais do DF e entorno. 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 13/07/2016 
Data de término: 06/08/2018 
Coordenação: Fabiano Jose Ferreira de Sant Ana 
Contato: santanafjf@unb.br 

Estudo de viabilidade econômica da reciclagem do vidro no DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 59144 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: A reciclagem gera diversos benefícios, e o vidro possui característica 
única, como o total reaproveitamento do material, ou seja, uma tonelada de vidro 
reciclável gera uma tonelada de vidro novo. Porém mesmo assim o potencial desse 
material não tem sido aproveitado por totalidade. Em Brasília todo o vidro é apenas 
descartado como rejeito no aterro, ou ainda descartado no meio ambiente de forma 
inadequada. O objetivo deste trabalho é analisar as tecnologias disponíveis para a 
reciclagem de vidro. 
Local de realização: Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 16/11/2017 
Data de término: 15/11/2018 
Coordenação: Carolina Lopes Araujo 
Contato: carolinaaraujo@gmail.com 

Implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o 
Campus da Faculdade UnB de Planaltina/DF

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55017 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O presente projeto tem por objetivo a elaboração e implantação de um Plano 
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de Gerenciamento Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para a Faculdade.
Local de realização: UnB de Planaltina 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 3/1/2016 
Data de término: 3/1/2018
Coordenação: Elaine Nolasco Ribeiro 
Contato: enolasco.unb@gmail.com 

Monitoramento Sísmico nas Áreas de Resesrvatórios das Centrais Elétricas Do 
Norte Do Brasil S/A - Eletronorte 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56213 
Unidade Acadêmica: IG 
Ementa: Este projeto tem o objetivo de monitoramento sísmico nas áreas de 
influência dos reservatórios das Usinas localizadas na região Norte do Brasil pelo 
Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. São 06 (seis) reservatórios 
das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. – Eletronorte.  
Local de realização: Região Norte do Brasil e Brasília 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 8/5/2016 
Data de término: 12/5/2018 
Coordenação: George Sand Leao Araujo de Franca 
Contato: obsis@unb.br 
(61) 3107-0912

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade e Sustentabilidade 
Econômica e Socioambiental (NEPPECON) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55491 
Unidade Acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O grupo de pesquisa foi criado em 2011 com a denominação de Núcleo 
de Estudos, Pesquisas e Manutenção de Empreendimentos Socioambientais, 
sendo agora, alterado para Núcleo de Estudos e Pesquisas em Contabilidade e 
Sustentabilidade Econômica e Socioambiental (NEPECON). O grupo mantém 
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o objetivo de desenvolver pesquisas e discussões sobre a contabilidade 
socioambiental, avaliações de ativos e passivos culturais e do meio ambiente, 
ocorridas no mundo empresarial e governamental. 
Local de realização: Departamento de Ciências Contábeis da FACE, UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 01/03/2016
Data de término: 16/12/2018 
Coordenação: Fátima de Souza Freire 
Contato: nepecontabil@gmail.com 
(61) 3107-0795

Pare, Pense, Descarte: Coleta Seletiva Solidária e Saúde  
dos Trabalhadores/Catadores 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55593 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: A FCE está sendo continuamente construída como local 
voltado para a criação de alternativas para a melhoria da qualidade de vida e 
desenvolvimento social. Nesse sentido, pretende-se desenvolver a coleta seletiva 
solidária, por meio da sensibilização da comunidade acadêmica e do 
aumento da oferta de matéria-prima para as associações de catadores. Além disso, 
pretende identificar e implementar linhas de ações com os catadores em promoção 
de saúde, direito, geração de renda e inclusão social. 
Local de realização: Faculdade da Ceilândia e cooperativas de catadores na 
Ceilândia  
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 30/05/2016 
Data de término: 30/05/2018 
Coordenação: Vanessa Resende Nogueira Cruvinel 
Contato: vanessarcruvinel@gmail.com 

Projeto Agente Ambiental Mirim 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57843 
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Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: O projeto agente ambiental mirim tem como proposta realizar oficinas 
com escolares do ensino fundamental I da Regional de Ensino da Ceilândia - Sol 
Nascente, com o intuito de ajudar no processo de educação e sensibilização 
sobre temas relacionados ao cuidado e preservação do meio ambiente.  
Local de realização: Regional de Ensino de Ceilândia- Sol Nascente 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 7/1/2017 
Data de término: 7/1/2019 
Coordenação: Aldira Guimaraes Duarte Dominguez 
Contato: vanessarcruvinel@gmail.com

Projeto Coleta Seletiva Solidária na UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58937 
Unidade Acadêmica: CDS 
Ementa: O presente projeto pretende implantar a Coleta Seletiva Solidária 
na Universidade de Brasília, o que é uma demanda urgente, pois o Decreto 
n°5940/2006 obriga os órgãos federais a destinarem os seus resíduos às 
cooperativas. Dessa forma, visando suprir essa demanda na Universidade, este 
projeto visa captar bolsistas para auxiliarem no processo de implementação da 
Coleta Seletiva em todos os Campi da Universidade de Brasília. 
Local de realização: Campi da UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 12/10/2017 
Data de término: 13/10/2019 
Coordenação: Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti 
Contato: izabel.zaneti@yahoo.com 
(61) 3107-5916

Projeto PROJARDIM 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55668 
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Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto visa realizar ações em torno do paisagismo do campus Darcy 
Ribeiro, através da participação de professores da FAV, da FAU, da Engenharia 
Florestal , da Biologia e da FAL, de discentes e de funcionários da jardinagem 
do campus, promovendo reestruturação de todo jardim do campus de forma 
sustentável, reaproveitando restos orgânicos de podas e limpezas, produzindo 
mudas, realizando ensaios experimentais e promovendo treinamento para os 
jardineiros. 
Local de realização: Campus Darcy Ribeiro 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 02/05/2016 
Data de término: 31/05/2018 
Coordenação: Ana Maria Resende Junqueira
Contato: anamariajunqueira@globo.com

Riscos Químicos da Catação: Uma abordagem em toxicologia dos metais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57628 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: Tendo em vista que a comunidade próxima ao lixão e os catadores não 
possuem conhecimento sobre a gravidade dos riscos químicos que estão expostos. 
Espera-se que com os resultados desta pesquisa os catadores se empoderem do 
alto risco que eles correm convivendo com essa exposição química diária e isso 
facilite a realocação dos mesmos para os Centros de Triagem que estão sendo 
construídos no DF. Por fim, os trabalhadores que apresentarem alterações de saúde 
serão encaminhados para a SES-DF.  
Local de realização: Estrutural 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 6/1/2017 
Data de término: 6/1/2019
Coordenação: Vivian da Silva Santos 
Contato: vsantosfarma@gmail.com
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Territorialidade, meio ambiente e sustentabilidade  
no Assentamento Rio Bonito 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57289 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: No Assentamento Rio Bonito, em Cavalcante-GO, há grande biodiversidade 
de cerrado contrastando com fragilidades socioambientais. A ausência de políticas 
públicas agrava a pobreza entre os assentados, depredação da 
natureza e êxodo rural. Neste contexto, propõe-se o projeto desenvolver ações 
voltadas para o fortalecimento de identidades com o território, ações de economia 
solidária, voltadas para o fortalecimento de vínculos comunitários e 
ações que promovam a preservação ambiental. 
Local de realização: Assentamento Rio Bonito - Cavalcante - GO  
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Meio Ambiente 
Data de início: 10/05/2017 
Data de término: 20/01/2019 
Coordenação: Regina Coelly Fernandes Saraiva  
Contato: rcoelly@hotmail.com
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Projetos de Extensão
Política 

Apoio à Implantação e Gestão de Agroindústrias Cooperadas: geração de 
emprego e renda em Assentamentos de Reforma Agrária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57896 
Unidade Acadêmica: CEAM 
Ementa: Desenvolvimento socioeconômico das áreas de assentamento da reforma 
agrária, fomentando a geração de emprego e renda, por meio da contratação de 
Assessoria Técnica Especializada que atue na elaboração de projetos 
de agroindústrias; no acompanhamento da implantação e operacionalização das 
agroindústrias previstas em projetos aprovados; na assessoria técnica à gestão das 
cooperativas; na construção de bases de serviços e comercialização; 
e na promoção de capacitações complementares. 
Local de realização: Nacional 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Política 
Data de início: 05/10/2017 
Data de término: 20/07/2019 
Coordenação: Michelly Ferreira Monteiro Elias 
Contato: estela.0986@gmail.com 
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Quintas Urbanas UnB 2017: A emancipação humana em tempos de crise,  
a potência do Trabalho e da Revolução 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57553 
Unidade Acadêmica: CH 
Ementa: Desde 2004 do projeto Quintas Urbanas da UnB trata de temáticas 
advindas de um diálogo com os Movimentos Sociais. Em 2017 o projeto propõe 
a articular diferentes, grupos de pesquisa e autoridades do poder público 
partir de temas relacionados à problemática da Revolução em tempos de 
instabilidade política. A área deste ano estará concentrada na Política com o 
tema: “A emancipação humana em tempos de crise: a potência do Trabalho e da 
Revolução”. 
Local de realização: UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Política 
Data de início: 25/05/2017 
Data de término: 30/12/2018 
Coordenação: Perci Coelho de Souza 
Contato: perci@unb.br 
(61) 3107-7366
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Projetos de Extensão
Educação

Escola nas Estrelas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57844 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: O projeto propõe consolidar o grupo de pesquisa de ensino de astronomia, 
com o intuito de divulgar e popularizar a astronomia e cosmologia nas escolas de 
ensino básico através de atividades de palestras, oficinas de aprendizagem, 
observações astronômicas e seções de projeção no planetário ambulante. Além 
disto, tem a intenção de produzir materiais didáticos auxiliares para o processo de 
ensino-aprendizagem.  
Local de realização: Nas escolas e na FUP 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação
Data de início: 01/07/2017 
Data de término: 30/06/2019 
Coordenação: Paulo Eduardo de Brito 
Contato: pedebrito@unb.br
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Observatório de Resíduos  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57880 
Unidade Acadêmica: FGA 
Ementa: O objetivo principal é continuar a reformulação do Observatório de 
Resíduos (www.observatorioderesiduos.unb.br), em programação visual, conteúdo, 
estrutura, organização do banco de dados e métricas, para atender demandas de 
formato, conteúdo e interface, atendendo ao perfil dos usuários e padrões atuais 
da web. A meta é alcançar o elo da cadeia produtiva responsável pelo consumo e 
descarte de produtos, o cidadão, seja nas decisões pessoais ou profissionais na 
gestão responsável dos resíduos.  
Local de realização: FGA e LACIS  
Ano de criação: 2015  
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 7/03/2017 
Data de término: 7/02/2019 
Coordenação: Maria Vitoria Duarte Ferrari 
Contato: vitferrari@gmail.com 

A Musicobiografização na pesquisa-formação-ação em Educação Musical  
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57648 
Unidade Acadêmica: IDA/MUS  
Ementa: O projeto “A Musicobiografização na pesquisa-formação-ação em 
Educação Musical” que será realizado no  semestre de 2017/2 e 2018/1, consistirá 
em um espaço e momento de trabalho em que se alternarão algumas práticas 
de documentação narrativa e algumas reflexões metodológicas em torno das 
potencialidades das estratégias de pesquisa-formação-ação docente de música 
centradas na produção colaborativa de relatos de experiência docente.
Local de realização: Departamento de Música 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação
Data de início: 25/08/2017 
Data de término: 29/06/2018 
Coordenação: Delmary Vasconcelos de Abreu 
Contato: delmaryabreu@gmail.com 
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A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do DF: aprendendo 
Matemática em grupos de estudos com estudantes da educação básica e do 
MAT/UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56615 
Unidade Acadêmica: IE / MAT 
Ementa: Apresenta-se um projeto que tem como foco a educação científica, 
tecnológica e matemática. Resultados oficiais mostraram que os índices de 
aprendizagem em matemática continuam problemáticos e inadequados a uma 
educação científica e a relação entre escola e a tecnologia ainda carece do 
desenvolvimento de práticas que a tornem eficaz 
Local de realização: Regiões Administrativa do DF: São Sebastião, Asa Norte, Asa 
Sul, Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho. 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 24/12/2016 
Data de término: 24/11/2018 
Coordenação: Ricardo Ruviaro 
Contato: ricardoruviaro@gmail.com 
(61) 3107-6399

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do DF: aprendendo 
Matemática em grupos de estudos com estudantes da educação básica e do 
MAT/UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57087 
Unidade Acadêmica: IE / MAT 
Ementa: Apresenta-se um projeto que tem como foco a educação científica, 
tecnológica e matemática. Resultados oficiais mostraram que os índices de 
aprendizagem em matemática continuam problemáticos e inadequados a uma 
educação científica e a relação entre escola e a tecnologia ainda carece do 
desenvolvimento de práticas que a tornem eficaz. 
Local de realização: Regiões Administrativas do DF 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
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Data de início: 27/07/2017 
Data de término: 27/7/2019 
Coordenação: Kellcio Oliveira Araujo 
Contato: kellcioaraujo@gmail.com 

Acompanhamento e Boas-vindas aos Calouros do CCA - 2017.1 e 2017.2 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57256 
Unidade Acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O projeto “Acompanhamento e Boas-vindas aos Calouros do CCA - 2017.1 e 
2017.2” objetiva promover a interação dos calouros do curso de Ciências Contábeis 
à Universidade e ao mercado de trabalho, com atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. As atividades englobam palestras e visitas in loco que 
envolvem os seguintes temas: aula inaugural do curso, apresentação da UnB, 
palestra sobre mercado de trabalho da área contábil, visita in loco a empresas do 
setor público e privado e do órgão de classe. 
Local de realização: Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 06/03/2017 
Data de término: 28/02/2018 
Coordenação: Ducineli Régis Botelho 
Contato: ducineli@unb.br 

ALUMIAR: Práticas e Reflexões Acerca da Imagem nos Processos 
Formativos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55202 
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: O Alumiar é um projeto de ação contínua, desenvolvido por educadores e 
estudantes de pedagogia que articula ações de extensão, pesquisa e ensino, tendo 
como eixo central o debate acerca da imagem e seus vínculos com a 
Educação. Utilizando tecnologias midiáticas como fotografia e vídeo, visamos 
contribuir para o fortalecimento de uma educação transformadora e autônoma. 
Trabalhamos na ampliação da formação discente e investimos na melhoria da 
qualidade da vivência nas escolas da Rede Pública. 
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Local de realização: Faculdade de Educação 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 6/01/2016 
Data de término: 5/01/2018 
Coordenação: Cláudia Guilmar Linhares Sanz 
Contato: claudialinharessanz@gmail.com 

ALUMIAR: práticas e reflexões acerca da imagem nos processos formativos

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57922
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: O Alumiar é um projeto de ação contínua, desenvolvido por educadores e 
estudantes de pedagogia que articula ações de extensão, pesquisa e ensino, tendo 
como eixo central o debate acerca da imagem e seus vínculos com a 
Educação. Utilizando tecnologias midiáticas como fotografia e vídeo, visamos 
contribuir para o fortalecimento de uma educação transformadora e autônoma. 
Trabalhamos na ampliação da formação discente e investimos na melhoria da 
qualidade da vivência nas escolas da Rede Pública. 
Local de realização: Faculdade de Educação 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/4/2017 
Data de término: 5/1/2018 
Coordenação: Andrea Cristina Versuti 
Contato: andrea.versuti@gmail.com 

AMUN Kids 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58700 
Unidade Acadêmica: IREL 
Ementa: AMUN Kids é um projeto de cunho social desenvolvido pelos graduandos 
do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Ligado ao AMUN, 
Americas Model United Nations, o projeto foi criado com o intuito de 
disseminar valores reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como 
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essenciais para a construção de um mundo melhor. O AMUN Kids trabalha com 
crianças de escolas públicas do Distrito Federal que frequentam os anos 
iniciais do ensino fundamental. 
Local de realização: Escola Classe 22 de Ceilândia 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 21/09/2017 
Data de término: 07/10/2019 
Coordenação: Cristina Yumie Aoki Inoue 
Contato: amunkids@gmail.com 

Articulação das práticas de Educação Popular no DFE e Noroeste Mineiro, por 
meio do Teatro do Oprimido e Audiovisual 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57904 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: Este projeto destina-se a comunidades acampadas e assentadas da 
Reforma Agrária, bem como comunidades tradicionais e outras da agricultura 
familiar, que demandem atividades de escolarização em EJA e/ou atividades de 
educação popular. As atividades previstas no projeto farão interface com outros 
projetos e Programas de extensão: Programa Terra em Cena, LEdoC Itinerante: 
Seminários nas escolas e Comunidades de inserção e fortalecerá os 
laços com o projeto Educação popular do campo. 
Local de realização: Distrito Federal e Entorno; Noroeste Mineiro  
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/10/2017 
Data de término: 31/12/2018 
Coordenação: Maria Osanette de Medeiros 
Contato: osanette@terra.com.br

Atividades Lúdicas no Ensino da Matemática 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58395 
Unidade Acadêmica: FGA 
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Ementa: A ludicidade e a aprendizagem não podem ser consideradas como ações 
com objetivos distintos. O jogo e a brincadeira são por si só uma situação de 
aprendizagem. Desta forma, este projeto visou apresentar atividades 
lúdicas no processo ensino-aprendizagem de matemática para os alunos da FGA. 
Nesse sentido, o conhecimento pode ser desenvolvido de maneira prazerosa, dentro 
de uma prática rica em expressão, interação e comunicação, garantido o lugar do 
lúdico na solução de problemas matemáticos. 
Local de realização: Faculdade do Gama 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 30/08/2017 
Data de término: 30/08/2018 
Coordenação: Ronni Geraldo Gomes de Amorim 
Contato: ronniamorim@gmail.com 

BIG DATA em saúde 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55227 
Unidade Acadêmica: FACE/ADM  
Ementa: Promover a colaboração e capacitação recíproca entre pesquisadores 
do Grupo de Pesquisa em Instituições e Políticas Públicas do Centro de Estudos 
Avançados de Governo e Administração Pública da Universidade de Brasília 
(GIPP/Ceag/UnB) e do Grupo de Pesquisa Big Data em Saúde do Laboratório de 
Informação em Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz 
Local de realização: GBDS/Lis/Icict/Fiocruz  
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/09/2016
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: Paulo Carlos Du Pin Calmon 
Contato: ceag@unb.br 
(61) 3347-7351
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Capacitação de Jovens para o Exercício da atividade Equestre 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56249 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto estimula o desenvolvimento da equideocultura nacional com 
sensibilização e capacitação continuada de mão de obra, com jovens do meio rural, 
técnicos agrícolas e estudantes de medicina veterinária, agronomia, 
zootecnia e áreas afins. Na prática do manejo básico dos equídeos, a partir do 
contato direto com a atividade e conhecimento teórico sobre os temas que a 
compõem. Nesse contexto, fomenta-se um Setor que tem crescimento econômico e 
social expressivo na região, no Brasil e do mundo. 
Local de realização: Hospital Veterinário da UnB, Granja do Torto 
Ano de criação: 2010 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/8/2016 
Data de término: 20/07/2018 
Coordenação: Antonio Raphael Teixeira Neto 
Contato: raphaeltx@unb.br 

Centro de Memória Viva: Documentação e Referência em Ed Popular, EJA e 
Movimento Sociais do DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57744 
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: O Programa Centro de Memória e Documentação em Educação Popular, 
EJA e Movimentos Sociais do DF tem por finalidade constituir a memória coletiva da 
Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos no DF por meio da 
coleta, organização, sistematização e organização de documentos, imagens, 
audiovisuais e história oral de atores sociais representativos da história da EJA 
no Distrito Federal para constituir um acervo próprio em dois formatos, físico e 
virtual. 
Local de realização: Universidade de Brasília e Região Metropolitana do DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/10/2017 
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Data de término: 15/10/2019 
Coordenação: Erlando da Silva Rêses 
Contato: centrodememoriaviva@gmail.com 
(61) 3107-6265

Centro de Treinamento e Núcleo Esportivo de Base em Saltos Ornamentais/ 
2016-2018 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56707 
Unidade Acadêmica: FEF 
Ementa: O Centro de Treinamento em Saltos Ornamentais tem por finalidade a 
difusão da modalidade esportiva na região Centro Oeste, por meio:  
(1) identificação de novos talentos esportivos;  
(2) aperfeiçoamento técnico dos atletas da seleção brasileira;  
(3) formação de novos treinadores, em nível básico e avançado;  
(4) formação de árbitros;  
(5) realização de estudos e pesquisas sobre a metodologia de treinamento;  
(6) intercâmbio com equipes de treinamento de outros países;  
(7) orientação sobre a carreira. 
Local de realização: Ginásio de Saltos Ornamentais e Piscinas do Parque Aquático 
do Centro Olímpico da UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/12/2016 
Data de término: 30/11/2018 
Coordenação: Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende 
Contato: extensaofef@unb.br 
(61) 3107-2560

Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito Federal

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56031 
Unidade Acadêmica: IE / MAT  
Ementa: O Circuito de Vivências em Educação Matemática do Distrito Federal é 
desenvolvido desde novembro do ano de 2004 pelo Mat/UnB a partir do trabalho 
colaborativo e voluntário de sua equipe, intervindo socialmente junto a 
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estudantes e professores de Escolas Públicas, por meio da oferta de vivências 
em matemática. Conta com a colaboração da SEEDF e instituições públicas e 
particulares do DF que oferecem cursos de graduação em 
matemática e pedagogia. A escola se inscreve para receber o circuito.
Local de realização: Universidade de Brasília e escolas públicas da SEEDF 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 10/09/2016 
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Regina da Silva Pina Neves 
Contato: extensaomatunb@gmail.com 
(61) 3107-7236

Como está o Clima e a Água na Escola: Práticas Pedagógicas da Educação 
Ambiental para o Enfrentamento das Mudanças do Clima, Planaltina (DF) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 59020 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: Visa desenvolver um mapeamento e estudo das ações pedagógicas sobre 
o Clima e a Água desenvolvidas no ensino fundamental das escolas públicas do 
entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Planaltina (DF). E a partir 
desses dados coletados e analisados, elaborar um curso de oito horas para os 
educadores e lideranças da região sobre o papel da Educação Ambiental frente aos 
problemas da mudança do clima e da água. 
Local de realização: UnB Planaltina e Centro de Informações Ambientais da Estação 
Ecológica Águas Emendadas 
Ano de criação: 2018 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 1/1/2018
Data de término: 31/12/2018 
Coordenação: Irineu Tamaio 
Contato: irineu@unb.br  
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Cons-Ciência na Educação Ambiental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55829 
Unidade Acadêmica: IQ  
Ementa: Identificar, intervir e apoiar as estratégias adotadas por professores de 
Ciências na abordagem de temas ambientais e no desenvolvimento de projetos 
sobre educação ambiental nas escolas do DF, visando contribuir para a melhoria 
da educação ambiental no DF. 
Local de realização: Laboratório de Pesquisas em Ensino de Química e Escolas 
Públicas do DF 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 8/1/2018
Coordenação: Patricia Fernandes Lootens Machado 
Contato: pflmachado@gmail.com
(61) 3107-3913

Consultoria Colaborativa nas Escolas Públicas de Samambaia/DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55509 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: A presente proposta visa orientar, através de palestras e consultorias 
aos professores de sala de aula da rede de ensino público de escolas regulares da 
Região Administrativa de Samambaia/DF com o objetivo de oferecer e criar 
estratégias de ensino para alunos que apresentem necessidades educacionais 
especiais ou alunos que apresentem dificuldades funcionais em sala de aula, como 
transtornos globais do desenvolvimento, transtornos psicomotores, 
distúrbios de aprendizagem e outro tipo de dificuldade. 
Local de realização: Escolas Públicas da  
Região Administrativa de Samambaia/DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 21/08/2017 
Data de término: 20/08/2018 
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Coordenação: Ana Rita Costa de Souza Lobo Braga 
Contato: anarita_lobo@yahoo.com.br

Coro Italiano da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55895 
Unidade Acadêmica: IDA/MUS 
Ementa: O Coro Italiano da UnB se propõe, em uma perspectiva moderna da 
educação musical, a construção de uma identidade musical que proporcione o 
estímulo do corista através do desenvolvimento da sensibilidade artística, cultural 
e musical, imerso na cultura Italiana, respeitando o convívio com a diversidade, 
a interação com o outro para a concepção de uma nova forma de ser e estar no 
mundo, na medida em que as pessoas se aproximam umas das outras para a 
realização de um objetivo comum. 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 24/05/2016 
Data de término: 24/05/2018 
Coordenação: Mario Lima Brasil 
Contato: mariolbrasil@gmail.com 

Cursos de idiomas UnB Idiomas (abertos e sequenciais) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57384 
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: O Projeto de Cursos de Idiomas UnB Idiomas (abertos e sequenciais) 
tem por finalidade a elaboração e o desenvolvimento de cursos de idiomas, 
na modalidade presencial e/ou à distância, para atendimento a membros da 
comunidade interna e externa à UnB, objetivando proporcionar a esse público 
oportunidades de desenvolvimento de conhecimentos linguísticos e culturais em 
diferentes línguas. Busca, ainda, elaborar e desenvolver propostas de cursos e 
pesquisas relacionados à tradução e LEA/MSI 
Local de realização: Campi da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
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Data de início: 27/04/2017 
Data de término: 27/04/2019 
Coordenação: Gleiton Malta Magalhães 
Contato: gleitonmalta@gmail.com 
(61) 3107-7405

Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56335
Unidade Acadêmica: IP 
Ementa: O projeto é uma iniciativa interdisciplinar que reúne professores de 
duas unidades da UnB (FE e IP), estudantes de graduação e pós, profissionais da 
educação, pais e educadores de escolas associativistas e da rede pública de 
Brasília para refletir, desenvolver e sistematizar uma praxis educacional que respeite 
as crianças e ofereça um ambiente de desenvolvimento de autonomia, colaboração, 
solidariedade e criatividade. Realizamos fóruns, conferências, grupos de estudo e 
intervenções em escolas. 
Local de realização: Brasília, DF, na UnB e escolas e instituições parceiras 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 14/09/2016 
Data de término: 13/09/2018 
Coordenação: Simone Gonçalves de Lima 
Contato: sgdelima@gmail.com 

Diálogos com Experiências Educacionais Inovadoras 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57307 
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: projeto é uma iniciativa interdisciplinar que reúne professores de duas 
unidades da UnB (FE e IP), estudantes de graduação e pós, profissionais da 
educação, pais e educadores de escolas associativistas e da rede pública de Brasília 
para refletir, desenvolver e sistematizar uma práxis educacional que respeite as 
crianças e ofereça um ambiente de desenvolvimento de autonomia, colaboração, 
solidariedade e criatividade. Realizamos fõruns, conferências, grupos de estudo e 
intervenções em escolas. 
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Público de interesse: professoras, estudantes de graduação e pós-graduação, 
pessoas já envolvidas ou interessadas no estudo. 
Local de realização: Brasília, DF, UnB e nos espaços das escolas parceiras e 
espaços não-escolares da cidade 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 2/6/2017 
Data de término: 2/6/2019 
Coordenação: Fatima Lucilia Vidal Rodrigues 
Contato: vidalrodrigues@yahoo.com.br 
(61) 3443-7233

Difusão de Métodos Quantitativos aplicados à Administração 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57782 
Unidade Acadêmica: FACE/ADM 
Ementa: Este programa tem por objetivo a disseminação das diversas aplicações 
de métodos quantitativos na resolução de problemas práticos em administração e 
gestão. Busca-se, por meio da capacitação sobre modelagem matemática e 
técnicas computacionais, analisar situações e indicar soluções em gestão usando 
ferramental quantitativo. As atividades do programa envolvem modelagens 
matemáticas e computacionais aplicadas a finanças, marketing, logística, gestão 
pública etc, utilizando-se probabilidade e estatística. 
Local de realização: Campus Universitário Darcy Ribeiro; Regiões Administrativas 
do DF 
Ano de criação: 2018 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/04/2018 
Data de término: 31/03/2020 
Coordenação: Herbert Kimura 
Contato: herbert.kimura@gmail.com 
(61) 3107-1433
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Divulgue Ciência 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57521 
Unidade Acadêmica: IB/GEM 
Ementa: O projeto visa capacitar alunos de graduação da Universidade de Brasília 
para o trabalho de educação e divulgação científica, suprir um déficit educacional 
no ensino de disciplinas científicas nas instituições de ensino básico do 
Distrito Federal com abordagem de temas que possibilitem reflexões sobre ciência 
e promover a interface para trocas de conhecimentos adquiridos entre cursos de 
graduação da UnB e a educação básica no Distrito Federal. 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/8/2017 
Data de término: 12/3/2018 
Coordenação: Silene de Paulino Lozz 

Docência Online, Práticas Pedagógicas em Educação Online e Tecnologias 
aplicadas à Educação 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57396 
Unidade Acadêmica: FEF 
Ementa: O Projeto Docência online e práticas pedagógicas em Educação Online 
propõe-se a oportunizar formação específica no contexto da Educação Online, em 
especial para a docência online, a futuros professores de Educação Física 
(estudantes de graduação), pós-graduandos (estudantes de mestrado e doutorado) 
e professores do magistério superior que tenham interesse em desenvolver 
propostas educacionais mediadas por tecnologias. 
Local de realização: Faculdade de Educação Física 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 4/09/2017 
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: Rosana Amaro 
Contato: rosana@ead.unb.br 
(61) 3107-2554
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ECOSSISTEMAS SONOROS: Processos Educativos voltados para a 
Preservação e Afirmação da Identidade Sonora e 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55822 
Unidade Acadêmica: FE 
Contato: O presente projeto propõe desenvolver atividades de ensino, pesquisa 
e extensão no âmbito das identidades musicais relacionadas às comunidades da 
região abrangida pela UnB Cerrado. Irá trabalhar com jovens pertencentes 
à comunidades da região, em parceria com professores do Centro UnB Cerrado, 
UnB Darcy Ribeiro, membros da comunidade da Chapada dos Veadeiros e alunos 
de graduação e de pós-graduação da FE unB e PPGE, com o intuito de fortalecer e 
sustentar as culturas locais. 
Local de realização: Centro UnB Cerrado 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/8/2016 
Data de término: 8/8/2018 
Coordenação: Patricia Lima Martins Pederiva 
Contato: pat.pederiva@gmail.com 

EducAção - cursinho preparatório 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57745 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O EducAção é um curso preparatório para vestibular, Enem e PAS gratuito 
voltado para a comunidade de PlanaltinaDF, mais especificamente, para os alunos 
de escola pública e baixa renda, que não têm acesso aos cursos particulares. Os 
professores apoiadores do projeto são todos voluntários, graduandos e graduados 
em licenciatura, em maioria, pela Universidade de Brasília. O projeto 
EducAção não tem fins lucrativos e não cobra nada de seus participantes, exceto 
dedicação e empenho. 
Local de realização: Faculdade UnB Planaltina 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 23/06/2017 
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Data de término: 14/06/2019 
Coordenação: Juliana Eugenia Caixeta 
Contato: eugenia45@hotmail.com 

Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira-Planaltina DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56012 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: Este projeto é uma iniciativa acadêmica que visa articular ensino, pesquisa 
e extensão como forma de contribuir para a formação integral de estudantes de 
Ciências Naturais, Gestão Ambiental e Gestão do Agronegócio. Por meio de 
ações articuladas com escolas de educação básica buscará desenvolver a educação 
ambiental de forma contextualizada utilizando o Parque Sucupira como laboratório 
para a construção de conhecimentos sobre o bioma Cerrado e o exercício de 
práticas pedagógicas inovadoras. 
Local de realização: Planaltina - DF 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 6/6/2016 
Data de término: 10/10/2018 
OCoordenação: Olgamir Amancia Ferreira 
Contato: olgamancia@hotmail.com 

Educação e Psicologia: mediações possíveis em tempo de inclusão 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56206 
Unidade Acadêmica: FUP   
Ementa: O projeto tem por objetivo implantar um conjunto de práticas de 
atendimento, acompanhamento e de capacitação que viabilizem o processo de 
inclusão continuada de seus participantes. Para tanto, foi subdividido em cinco 
subprojetos. Cada subprojeto está voltado para o atendimento de um público 
alvo específico ou está voltado para o uso de alguma ferramenta mediadora 
específica. 
Local de realização: Campus UnB Planaltina,  
espaços públicos em geral, escolas 
Ano de criação: 2012 
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Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 7/11/2016 
Data de término: 7/11/2018 
Coordenação: Juliana Eugenia Caixeta 
Contato: eugenia45@hotmail.com

Educação em Saúde e Cidadania 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57750 
Unidade Acadêmica: FS 
Ementa: Ações de extensão estão sendo articuladas pela equipe do mah e de outros 
laboratórios da área de morfologia da fm/UnB. Ficou caracterizado preliminarmente, 
nos cenários de prática junto à escolas de regiões administrativas de baixo idh, a 
necessidade premente de ações transformadoras na abordagem de temas sobre 
educação em saúde para complementar, com instruções científicas atualizadas, 
informações aos alunos durante as feiras de ciências e eventos destas 
instituições. 
Local de realização: Faculdade de Medicina da UnB e Campus avançados da 
UnB 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 6/12/2017 
Data de término: 6/12/2019 
Coordenação: Yolanda Galindo Pacheco 
Contato: mahunb@gmail.com 
(61) 3107-1920

Educação Integral e Inclusão Social no Assentamento de Recanto das Emas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55777 
Unidade Acadêmica: FM  
Ementa: 1- Reforço Escolar e Incentivo a Leitura com oficinas de: matemática, 
portugues, saúde bucal, alimentação saudável, higiene corporal, conservação do 
meio ambiente. 
2- Aula de cidadania, educação artistica e esportiva e sua importância para inclusão 
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social dos jovens, crianças e deficientes. 
3- Desenvolver o potencial de cada criança e descobrir talentos musicais, com aulas 
de música e dança. 
4- Trabalho terapêutico e sociológico, de escuta das crianças por meio de desenhos, 
músicas e danças. 
Local de realização: Recanto das Emas, Santa Maria. 
Ano de criação: 2007 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/05/2016 
Data de término: 12/12/2018 
Coordenação: Lenora Gandolfi 
Contato: lenoragandolfi1@gmail.com
(61) 3107 1989

Educação Linguística e Letramentos Múltiplos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57838 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: O Projeto visa ampliar a abordagem dos múltiplos letramentos e 
letramentos multissemióticos no contexto do Projeto de Licenciatura em Educação 
do Campo, em escolas do Campo e em outros contextos pedagógicos, trabalhando 
a linguagem em suas várias possibilidades, tais como: Leitura da diversidade de 
gêneros discursivos da oralidade e da escrita, de diferentes variedades linguísticas, 
que circulam na sociedade, em contextos diferenciados de usos.
Local de realização:  
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação
Data de início: 8/8/2017 
Data de término: 8/8/2019
Coordenação: Rosineide Magalhães de Sousa 
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Em Busca da Emancipação Humana: Educação de Jovens e Adultos na 
Reforma Agrária no Nordeste Goiano, Noroeste Mineiro, Distrito Federal  
e Entorno 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55457 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: O presente Projeto de EJA em busca da Emancipação Humana: Educação 
de Jovens e adultos da Reforma Agrária no Nordeste Goiano, Noroeste Mineiro, DF 
e Entorno. O projeto prevê a participação de 10 (dez) monitores de licenciaturas da 
UnB e estagiários curriculares da LEDOC a serem selecionados, além do quadro de 
colaboradores em geral já especificado. O Projeto conta com recursos financeiros do 
INCRA/PRONERA, visando a escolarização de 500 jovens e adultos. 
Local de realização: Distrito Federal, Nordeste Goiano, Noroeste Mineiro, DF 
e Entorno 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 18/09/2017 
Data de término: 17/09/2019 
Coordenação: Maria Osanette de Medeiros 
Contato: osanette@terra.com.br 

Eureka: Integração de Saberes em Ciências 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57906 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O projeto visa a formação integral dos estudantes do curso de licenciatura 
em Ciências Naturais em consonância com a contribuição com a formação de 
professores e alunos da educação básica do Distrito Federal, integrando 
saberes das ciências através de atividades pedagógicas, lúdicas e científicas com 
o uso da construção de multimeios de divulgação dos conteúdos das Ciências 
Naturais com métodos e técnicas inovadoras. 
Local de realização: Planaltina 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/1/2017 
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Data de término: 8/1/2019
Coordenação: Rosylane Doris de Vasconcelos 
Contato: rosyvasconcelos@unb.br

Farmacêutico: profissional de grande impacto para a sociedade

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56240 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: Esta ação visa a produção de um vídeo sobre a profissão farmacêutica, 
com ênfase nos cursos de graduação em Farmácia disponibilizados pela 
Universidade de Brasília, nos campus de Ceilândia e Darcy Ribeiro, respectivamente. 
O produto elaborado será utilizado para a recepção dos alunos ingressantes nestes 
cursos, proporcionando assim, um contato imediato com a profissão farmacêutica. 
Esse material audiovisual também será utilizado em exposições nas escolas 
públicas de Ceilândia. 
Local de realização: Ceilândia 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 22/08/2016 
Data de término: 21/08/2018 
Coordenação: Livia Cristina Lira de Sá Barreto
Contato: liviabarretofarm@hotmail.com 

Falando sobre sexualidade com jovens do ensino fundamental: uma proposta 
reflexiva e motivadora 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56246 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: Promoção de espaço aberto e diferenciado, que favoreça o encontro, 
a troca e a reflexão de questões relacionadas à sexualidade, permitindo aos 
adolescentes a coletivização de questões cotidianas e experiências diversas de suas 
histórias de vida, proporcionando elaborações reflexivas e, consequentemente, 
produção de novos sentidos e novas práticas cotidianas. Ao término da proposta 
pretende-se formar um grupo de jovens multiplicadores habilitados a lidar 
com a temática da sexualidade. 
Local de realização: Centro de Ensino Fundamental 10 de Taguatinga 
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Ano de criação: 2007 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 13/08/2016 
Data de término: 13/08/2018 
Coordenação: Flávia Mazitelli de Oliveira 
Contato: flaviamazitelli@gmail.com 
(61) 3107-8418 

Formação de Rede Colaborativa entre Alunos, Egressos e Professores do 
Curso de Engenharia de Energia e Profissionais do Setor Energético

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56009 
Unidade Acadêmica: FGA  
Ementa: Este projeto visa contribuir para a qualidade do profissional formado no 
curso de Engenharia de Energia da FGA por meio do desenvolvimento de visão 
compartilhada do perfil e atuação profissional para os alunos e egressos do 
curso, mapeamento e análise da qualidade dos trabalhos de conclusão de curso e 
realização de seminários semestrais envolvendo alunos, professores, egressos e 
profissionais do setor energético para discussão de temas relacionados 
ao processo de formação e atuação profissional. 
Local de realização: Gama 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 20/09/2016 
Data de término: 07/05/2018 
Coordenação: Luciano Goncalves Noleto 
Contato: lucianonoleto@gmail.com 

Formação em Defesa do Consumidor 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55636 
Unidade Acadêmica: FT/ENE 
Ementa: Propõe ações formativas que possibilitem ao SNDC, membros de outros 
órgãos, entidades ou instituições afins a defesa dos consumidores e à sociedade o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. O projeto está 
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estruturado em quatro eixos temáticos: 1) o cidadão consumidor; 2) Estado, 
sociedade, ética, cidadania, direitos fundamentais e direito do consumidor; 3) 
multidisciplinaridade e o direito do consumidor; e 4) fortalecimento e 
integração do SNDC. 
Local de realização: Escola Nacional de Defesa do Consumidor e Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 20/09/2016 
Data de término: 20/04/2018 
Coordenação: Ugo Silva Dias 
Contato: janaina.angelina@redes.unb.br 
(61) 2025-3664

Grupo de Estudo da Natação Especial - Genes 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 54577 
Unidade Acadêmica: FEF  
Ementa: A FEF, em 2000, implantou o Núcleo de Atendimento Esportivo à Pessoa 
Portadora de Deficiência, que se transformou em GENES/Grupo de Estudo da 
Natação Especial. O ensino da natação está pautado na ludicidade/autonomia/
afetividade. Aulas: 3as e 5as, de 14h às 16h, no Parque Aquático do Centro Olímpico. 
O projeto é gratuito. O envolvimento de estudantes promove um enriquecimento 
curricular. Por meio do projeto, a UnB contribui na socialização do conhecimento e 
na prestação de serviços à comunidade.  
Local de realização: Parque Aquático do Centro Olímpico da UnB - Piscina Semi-
Olímpica 
Ano de criação: 2007 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 12/05/2016 
Data de término: 12/05/2018 
Coordenação: Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende 
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Contato: extensaofef@unb.br 
(61) 3107 2560

Integração Universidade Escola 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57806 
Unidade Acadêmica: IQ  
Ementa: Levar os professores a: - identificarem e dimensionarem problemas 
no ensino de química e ciências, focalizando de modo integrado, as relações 
entre sujeito que conhece (aluno), objeto de conhecimento (conteúdo) e atuação 
mediadora de outro indivíduo (professor e condições de ensino); - implementarem e 
avaliarem propostas de soluções para os problemas identificados - construírem uma 
proposta pedagógica para o ensino de química e de ciências. 
Local de realização: Laboratório de Pesquisas em Ensino de Química 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 31/05/2017 
Data de término: 01/06/2018 
Coordenação: Patricia Fernandes Lootens Machado 
Contato: pflmachado@gmail.com 
(61) 3107-3811

Integração Universidade Escola 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55827 
Unidade Acadêmica: IQ  
Ementa: Levar os professores a: - identificarem e dimensionarem problemas no 
ensino de química e ciências, focalizando de modo integrado, as relações entre 
sujeito que conhece (aluno), objeto de conhecimento (conteúdo) e atuação 
mediadora de outro indivíduo (professor e condições de ensino); - implementarem 
e avaliarem propostas de soluções para os problemas identificados; - construírem 
uma proposta pedagógica para o ensino de química e de ciências. 
Elaborar palestras de divulgação científica. 
Local de realização: Laboratório de Pesquisas em Ensino de Química  
Ano de criação: 1997 
Tipo de ação: projeto
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Área Temática: Educação 
Data de início: 8/1/2016
Data de término: 8/1/2018 
Coordenação: Roberto Ribeiro da Silva 
Contato: bobsilva@unb.br 
(61) 3107-3813

Interdisciplinaridade para o Acolhimento e Inserção de Imigrantes e 
Refugiados do Haiti à Cultura Brasileira e ao Português do Brasil 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57520 
Unidade Acadêmica: IB  
Ementa: Executado no Varjão - DF de interface interdisciplinar para o 
desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. 
Objetiva proporcionar experiências de extensão na formação com desenvolvimento 
crítico, ético e cultural, da cidadania e responsabilidade social com oficinas 
integradoras. São interdisciplinares, transversais e participativas, 
tomando como eixo as orientações do fórum de pró-reitores de extensão 
universitária avaliação contínua da prática integradora da competência 
linguística. 
Local de realização: Escola Classe Varjão - Quadra 07 Conjunto D, 03 - Varjão do 
Torto - DF 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/04/2017 
Data de término: 15/04/2018 
Coordenação: Umberto Euzebio 
Contato: umbertoeuz@gmail.com 

Interdisciplinaridade para o acolhimento e inserção de imigrantes e refugiados 
de Bangladesh e Paquistão à cultura brasileira e ao português do Brasil 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57519 
Unidade Acadêmica: IB/GEM 
Ementa: Executado no Guará II - DF de interface interdisciplinar para o 
desenvolvimento humano, social, econômico e cultural. Objetiva proporcionar 
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experiência de extensão na formação com desenvolvimento crítico, ético e cultural, 
da cidadania e da responsabilidade social com de oficinas integradoras. São 
atividades interdisciplinares e transversais e participativas tomando como eixo as 
orientações do fórum de pró-reitores de extensão universitária. Avaliação contínua 
da prática integradora em português 
Local de realização: Abrigo da Esperança - QE 40 Área Especial 6A Lote 4 - Guará II
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/04/2017 
Data de término: 14/04/2018 
Coordenação: Umberto Euzebio 
Contato: umbertoeuz@gmail.com 

LEDOC Itinerante: Seminários nas Escolas e Comunidades de Inserção 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56370 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: Visa a integração da LEDOC nas políticas públicas estaduais e municipais, 
a incorporação dos princípios pedagógicos e organizativos do curso nas demais 
escolas do campo, dinamizando o conhecimento dos alunos para 
com suas comunidades e as escolas em que realizam a inserção no tempo 
comunidade. Além de discutir grandes temas da educação brasileira e da educação 
do campo, com destaque para a juventude camponesa. 
Local de realização: Assentamentos e comunidades: Flores de Goiás; Formosa e 
Cavalcante -GO; Distrito Federal; Unai-Buritis -MG. 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação
Data de início: 01/09/2016
Data de término: 19/11/2018 
Coordenação: Jair Reck 
Contato: reckjair@gmail.com 
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Livros Abertos: Aqui Todos Contam! 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55904 
Unidade Acadêmica: IP/PPB  
Ementa: O Projeto de Extensão de Ação Continuada ‘Livros Abertos: Aqui Todos 
Contam’ tem por missão formar leitores e 
desenvolver, em interação com a comunidade, conhecimento acerca da mediação 
de leitura, garantindo assim, o acesso da criança à cidadania e à informação, 
lazer,arte e cultura. 
Local de realização: Escola Classe 415 Norte 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 5/4/2016 
Data de término: 5/3/2018 
Coordenação: Eileen Pfeiffer Flores 
Contato: eileenpfeiffer@gmail.com 

Matemática com Informática 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56166 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: “Oferecer cursos e minicursos durante o ano, a fim de se ensinar à 
Comunidade da Região, com didática e tecnologia apropriadas, as noções básicas 
da Matemática da Educação Básica, com pinceladas no Ensino Superior, fazendo-se 
uso de softwares livres como apoio didático. PÚBLICO DE INTERESSE: alunos de 
ensino médio ou graduandos que se interessam em aprender matemática 
Local de realização: FUP 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 10/01/2017 
Data de término: 19/09/2018 
Coordenação: Antonio Luiz de Melo 
Contato: almelo@unb.br 
(61) 3107-8056
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MESCLAR - Projeto de Lazer e Cultura Corporal 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57512 
Unidade Acadêmica: FEF 
Ementa: O Projeto de extensão Mesclar é uma iniciativa acadêmica que visa a 
problematização da Cultura Corporal como 
objeto de construção do conhecimento e de intervenção social conjugada à 
experiência estética e a práticas culturais, 
esportivas, a serem desenvolvidas na Faculdade de Educação, aberta ao público 
interno e ao público externo 
Local de realização: Faculdade de Educação Física e Centro Olímpico 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 5/8/2017 
Data de término: 4/3/2019 
Coordenação: Pedro Fernando Avalone Athayde 
Contato: pedroavalone@gmail.com

Momento Pedagógico 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57784 
Unidade Acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O projeto Momento Pedagógico visa promover discussões sobre 
metodologia do ensino superior, tendo como premissa a contraposição entre a teoria 
e a prática do magistério superior à luz da vivência dos professores do 
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília. 
O projeto, entre outros fatores, objetiva incentivar a melhoria da qualidade do 
ensino de contabilidade e o compartilhamento das melhores práticas de ensino/
aprendizagem entre os professores do referido Departamento. 
Local de realização: Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 12/06/2017 
Data de término: 11/06/2019 
Coordenação: Clesia Camilo Pereira 
Contato: clesia@unb.br
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Mostra Permanente de Sismologia 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55530 
Unidade Acadêmica: IG 
Ementa: Proporcionar por intermédio da Mostra Permanente de Sismologia de 
uma forma de inclusão sócio-educativa, capacitando jovens que participarão do 
programa como pesquisadores. Onde o aluno da graduação estudará 
procedimentos necessários para o melhor atendimento aos visitantes, permitindo 
divulgar a história da sismologia e o aprendizado sobre o tema terremotos 
Local de realização: Observatório Sismológico-Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 26/04/2016 
Data de término: 25/04/2018 
Coordenação: George Sand Leao Araujo de Franca 
Contato: obsis@unb.br 
(61) 3107-0912

Multiplicadores do Saber 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57572 
Unidade Acadêmica: IQ 
Ementa: A universidade é o maior símbolo do saber na contemporaneidade. É papel 
dela, portanto, irradiar conhecimento a toda a sociedade. Seus integrantes têm a 
responsabilidade de semear o saber para além da universidade. O projeto Multiplicadores 
do Saber pretende fazer encontros periódicos com alunos, trazendo temáticas relevantes 
para o público amplo. Os extensionistas terão a missão de levar a discussão para a 
sociedade, a partir de seus círculos sociais, relatando, ao fim, a sua contribuição. 
Local de realização: Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/08/2017
Data de término: 31/07/2019 
Coordenação: Daniel Perdigão Nass 
Contato: perdigao@unb.br 
(61) 3107-3801
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Museu de Anatomia Humana da UnB e a interação com a Sociedade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55994 
Unidade Acadêmica: FM 
Ementa: Os principais objetivos do PEAC: “Museu de Anatomia Humana da UnB 
e a interação com a sociedade”, são a difusão e popularização do conhecimento. 
Esse PEAC está contribuindo para tornar vivo esse espaço de educação nas 
Ciências Morfológicas e para retornar parte dos resultados das pesquisas e dos 
estudos científicos realizados pela universidade à sociedade, de forma democrática. 
Realiza exposições guiadas, oficinas, palestras, painéis, vídeos com extensionistas, 
utilizando o acervo do MAH/UnB. 
Local de realização: Faculdade de Medicina / Área de Morfologia / 2º andar / Sala 
B2 - 50/13 Prédio FM/FS ao lado do elevador 
Ano de criação: 2002
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 7/11/2016 
Data de término: 7/10/2018 
Coordenação: Ana Lucia Carneiro Sarmento 
Contato: mah@unb.br 
(61) 3107-1920 

Museu de Geociências 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57505 
Unidade Acadêmica: IG  
Ementa: O Museu de Geociências da UnB (MGeo-UnB) tem uma história que 
remonta a década de 1960. Atualmente é um centro de extensão vinculado ao 
Instituto de Geociências com missão de divulgar as geociências para a sociedade 
além de manter e ampliar acervos paleontológico, mineralógico e litológico voltados 
à pesquisa, exposição e ações pedagógicas. Em 2013 o MGeo reabriu suas portas 
e retomou as atividades de atendimento ao público no seu espaço, sem deixar de 
participar de eventos externos. 
Local de realização: Museu de Geociências da UnB, Campus Darcy Ribeiro, ICC 
Central, Instituto de Geociências, AT 276
Ano de criação: 1991 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
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Data de início: 15/01/2017 
Data de término: 14/01/2019 
Coordenação: Paola Ferreira Barbosa 
Contato: mgeo@unb.br 
(61) 3107-7002

Museu virtual de anatomia humana 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56160 
Unidade Acadêmica: FM  
Ementa: A filosofia do Museu Virtual (MV) será difundir o conhecimento e promover 
acesso aos saberes sobre o corpo humano saudável, utilizando via internet, uma 
apresentação de fotografias de dissecação de peças anatômicas. A virtualização 
da coleção universitária construída ao longo da História das Ciências da Saúde no 
Distrito Federal, divulgará parte desta coleção utilizando Ciência e Tecnologia como 
estratégia de popularização do saber. 
Local de realização: Área de Morfologia da Faculdade de Medicina 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 8/12/2016 
Data de término: 8/12/2018 
Coordenação: Jussara Rocha Ferreira 
Contato: jussararocha@unb.br 
(61) 3107-1912

Necrópsia virtual de corpos teratológicos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56541 
Unidade Acadêmica: FM 
Ementa: O projeto se propõe a difundir conhecimento e promover acesso aos 
saberes sobre alterações de forma de natureza genética humana. Na FM-UnB, 
na forma de exposição virtual, o material será disponibilizado via internet. Serão 
apresentadas em diversos formatos imagéticos, conteúdos didáticos/ científicos 
objetivando demonstrar-se alterações internas invisíveis à ectoscopia. Desenhos 
esquemáticos facilitarão a compreensão das alterações encontradas. 
Local de realização: Área de Morfologia da faculdade de medicina, Hospital 
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Universitário de Brasília 
Ano de criação: 2017
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 21/03/2017 
Data de término: 07/12/2019 
Coordenação: Neysa Aparecida Tinoco Regattier 
Contato: neysa.regattieri@gmail.com 

O Ensino de Ciências e o Desafio da Aproximação Universidade-Escola 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56143 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: Desenvolvimento de experimentos de ciências de baixo custo nas escolas 
de Ensino básico da região de Planaltina, desenvolver material didático para a as 
aulas de Ciências e visitas monitoradas ao Laboratório de Apoio à Pesquisa 
e o Ensino de ciências (LAPEC I) da FUP. 
Local de realização: Escolas de Ensino Básico e FUP
Ano de criação: 2007 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 31/07/2016 
Data de término: 30/07/2018 
Coordenação: Jeane Cristina Gomes Rotta 
Contato: jeane@unb.br 

O Estudante não é mais aquele! Desafios e Formação

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58790 
Unidade Acadêmica: FE  
Ementa: O programa “O estudante não é mais aquele! Desafios e Formação” visa 
capacitar aproximadamente 200 docentes da Educação Integral do Ensino Médio para 
trabalharem com a pedagogia de projetos, metodologias ativas atreladas às mídias 
educacionais e à linguagem audiovisual, contribuindo para que nessa modalidade de 
ensino haja maior interação educativa entre professores e alunos. 
Local de realização: Escolas de ensino médio de tempo integral 
Ano de criação: 2017 
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Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 13/11/2017 
Data de término: 13/06/2018 
Coordenação: Antonio Favero Sobrinho 
Contato: afavero@unb.br

O Impacto do Coaching Educacional no Comportamento de Universitários 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57681 
Unidade Acadêmica: FCE 
Ementa: Uma ferramenta que tem crescido no mercado brasileiro e que tem 
potencial promissor para redução das taxas de evasão e retenção nas universidades 
é o Coaching Educacional. Analisar o perfil comportamental de alunos de 
graduação antes e após o Coaching Educacional favorecerá a elaboração do novo 
curso de Coaching destinado aos alunos do curso de Fonoaudiologia. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/08/2017
Data de término: 27/07/2018 
Coordenação: Maysa Luchesi Cera 
Contato: maysacera@gmail.com 

O Uso da Teoria Financeira na Gestão de Micro e Pequenas Empresas e em 
Finanças Pessoais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55691 
Unidade Acadêmica: FACE/ADM 
Ementa: Trata-se de projeto envolvendo ensino, pesquisa e extensão, com o 
engajamento em atividades do Curso de Administração, orientação de trabalhos, 
participação em pesquisa e em extensão. Objetiva examinar como a gestão 
financeira vem sendo aplicada em micro e pequenas empresas e em finanças 
pessoais. Serão ofertados cursos de extensão sobre os temas para a melhoria e 
agregar maior efetividade no gerenciamento financeiro e administrativo 
de micro e pequenas empresas e em finanças pessoais. 
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Local de realização: sala da FACE 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/08/2016
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Herbert Kimura 
Contato: herbertkimura@unb.br 
(61) 3107 4119

Observatório da Juventude da Universidade de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55851 
Unidade Acadêmica: CEAM  
Ementa: A idéia é congregar os esforços dos trabalhos da extensão voltados para 
o público jovem, no Observatório da Juventude, a exemplo do já realizado por 
outras instituições de ensino federais brasileiras. Diversas pesquisas sobre jovens 
têm sido realizadas pela UnB em diferentes áreas do conhecimento. Pretende-se 
disponibilizar esse conjunto de informações no site do Observatório (www.ceam.unb.
br/oj). Pretende-se também atuar diretamente com intervenções voltadas aos jovens 
do DF e Entorno 
Local de realização: Escolas de Ensino Médio do Distrito Federal e Entorno 
Ano de criação: 2008 
Tipo de ação: programa 
Área Temática: Educação 
Data de início: 30/05/2016 
Data de término: 30/05/2018 
Coordenação: Leila Chalub Martins 
Contato: juventude@unb.br 
(61) 3107 0829

Oficinas de Formatação de trabalhos científicos em MS Office 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 59088 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: Projeto composto por oficinas de aplicação de ferramentas do MSOffice 
aplicada à realização e formatação eletrônica de trabalhos científicos. 
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MS Office Word: Formatação de texto científico e gerenciamento de bibliografia 
em WORD; MS Power Point: Elaboração de slides para apresentação de trabalhos 
acadêmicos; MS Excell: Preparação de bases de dados (planilhas) e aplicação de 
ferramentas de análise estatística descritiva. 
Local de realização: Laboratório de Informática FUP/UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 5/03/2018 
Data de término: 31/12/2019 
Coordenação: Carolina Lopes Araujo 
Contato: carolinalopesaraujo@yahoo.com.br 

Olimpíadas brasileiras de contabilidade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55495 
Unidade Acadêmica: FACE/CCA 
Ementa: O Projeto Olimpíadas Brasileiras de Contabilidade (OBC) visa promover 
estudos e pesquisas na área contábil com a finalidade de promover uma competição 
anual aberta a todos os estudantes universitários das instituições de ensino 
superior brasileira. O projeto será gerenciado pela Coordenação Geral em Brasília, 
sendo uma atividade de extensão da UnB, objetivando inserir decisivamente na 
melhoria e qualidade do ensino da contabilidade no Brasil. 
Local de realização: Todo território nacional 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 31/03/2016 
Data de término: 30/11/2018 
Coordenação: Fátima de Souza Freire 
Contato: ffreire51@gmail.com; ffreire@unb.br 
(61) 3107-0897

Os Afetos em Cena: a brincadeira nas relações  
em um abrigo para crianças e adolescentes 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56228 
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Unidade Acadêmica: IP/PED 
Ementa: O trabalho em casa de abrigo visa criar um espaço de brincaderia 
autoterapêutico onde as crianças possam expressar seus afetos e angústias 
possibilitando o desenvolvimento da criatividade, imaginação, importantes recursos 
de personalidade para resolução de conflitos. Nesse contexto, o trabalho contribui 
para a construção da autonomia e capacidade de dialogar. 
Local de realização: Abrigo Nosso Lar, mantido pela Comunhão Espírita de Brasilia 
no Nucleo Bandeirante, DF. 
Ano de criação: 2008 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 7/06/2016 
Data de término: 7/05/2018 
Coordenação: Regina Lúcia Sucupira Pedroza 
Contato: rpedroza@unb.br 

Participação comunitária como meio de promover saúde 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56026 
Unidade Acadêmica: FCE  
Ementa: O objetivo desse estudo é desenvolver intervenções com base nas 
necessidades e soluções propostas por grupos de instituições existentes em 
Ceilândia e seu entorno. Os estudantes da Promoção de Saúde adotarão pesquisa 
ação para aproximar-se da realidade social e incorporar a comunidade na 
produção social da saúde com impacto sobre sua qualidade de vida. Assim fazendo 
desenvolvem habilidades reflexivas e de enfrentamento das questões relativas 
ao processo saúde doença em coletividades
Local de realização: instituições em Ceilândia e nas regiões administrativas do DF
Ano de criação: 2009 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 20/06/2016 
Data de término: 20/06/2018 
Coordenação: Olga Maria Ramalho de Albuquerque 
Contato: olgamaria@unb.br
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PET MAT Seminários

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56172 
Unidade Acadêmica: IE / MAT 
Ementa: A atividade “PET MAT Seminários” é uma atividade que vem sendo 
realizada nos últimos semestres. É planejada e desenvolvida pelos alunos do grupo 
PET MAT, sob a coordenação do(a) tutor(a). Ela é realizada durante cada semestre 
letivo. A atividade PET MAT Seminários organiza a apresentação de palestras, 
minicursos, exibição de filmes e momento de confraternização. Todas essas 
atividades são previstas no planejamento anual do grupo PET MAT UnB. 
Local de realização: Departamento de Matemática 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 10/3/2016 
Data de término: 12/6/2018 
Coordenação: Luciana Maria Dias de Ávila Rodrigues 
Contato: luavila@unb.br
PIBID Escola: EP210N 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57153 
Unidade Acadêmica: IDA/MUS  
Ementa: Este projeto visa oportunizar um processo formativo inovador para 
estudantes de licenciatura da UnB por meio da intervenção interdisciplinar baseada 
na pedagogia de projetos, onde os licenciandos pibidianos estabelecerão vínculos 
com suas respectivas áreas de conhecimento. A equipe interdisciplinar passará 
por processos de observação, reflexão, planejamento e execução de atividades 
pedagógicas, aliando teoria à prática pedagógica em uma proposta de imersão na 
EP210N. 
Local de realização: Escola Parque 210/211 Norte 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 28/11/2016 
Data de término: 21/11/2018 
Coordenação: Flavia Motoyama Narita 
Contato: flavnarita@yahoo.com.br 
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PIBID Escola: Escola Classe 401 - Recanto das Emas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57161 
Unidade Acadêmica: IG 
Ementa: Este projeto visa oportunizar um processo formativo inovador para 
estudantes de licenciatura da UnB por meio da intervenção interdisciplinar baseada 
na pedagogia de projetos, onde os licenciandos pibidianos estabelecerão vínculos 
com suas respectivas áreas de conhecimento. A equipe interdisciplinar passará 
por processos de observação, reflexão, planejamento e execução de atividades 
pedagógicas, aliando teoria à prática pedagógica em uma proposta de imersão na 
EC 401 - Recanto das Emas/DF. 
Local de realização: Escola Classe 401 Recanto das Emas/DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/02/2017 
Data de término: 21/12/2018 
Coordenação: Roselir de Oliveira Nascimento 
Contato: roselir@unb.br

Pintando e Bordando: desenvolvimento de crianças e adolescentes em abrigos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56229 
Unidade Acadêmica: IP/PED  
Ementa: O trabalho em casa de abrigo visa criar um espaço de brincaderia 
autoterapêutico onde as crianças possam expressar seus afetos e angústias 
possibilitando o desenvolvimento da criatividade e imaginação, importantes 
recursos de personalidade para resolução de conflitos. Nesse contexto, o trabalho 
contribui para a construção da autonomia e capacidade de dialogar.
Local de realização: Orfanato Filhas do Puríssimo Coração de Maria Setor 5, 
Quadra 9, Lote 1/10 - Jardim Umuarama, Cidade 
Ano de criação: 2008 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 7/6/2016 
Data de término: 7/5/2018 
Coordenação: Regina Lúcia Sucupira Pedroza 
Contato: rpedroza@unb.br 
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Portal dos Fóruns de Educação de Jovens e Adultos - EJA do Brasil  
(www.forumeja.org.br) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX):55889 
Unidade Acadêmica: FE  
Ementa: Configuração do Portal dos Fóruns de EJA do Brasil, a partir da análise 
da relação entre o movimento social dos Fóruns de EJA e as possibilidades e 
potencialidades do ambiente virtual interativo multimídia educativo. 
Pedagogicamente incorpora a metodologia do estudo do meio, em diálogo com 
o uso de tecnologias, na perspectiva da construção das histórias dos lugares em 
diálogo com o uso de tecnologias, na perspectiva da construção das 
histórias dos lugares em que a EJA se configura. 
Local de realização: 27 unidades federadas (estados e DF) 
Ano de criação: 2009 
Tipo de ação: programa
Área Temática: Educação 
Data de início: 19/05/2016 
Data de término: 19/05/2018 
Coordenação: Adriana Almeida Sales de Melo 
Contato: adrianasalesdemelo@gmail.com

Pós-Populares - Democratização do Acesso à Universidade  
Pública pelo Chão da Pesquisa  

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58463 
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: Democratizar, orientar e facilitar o acesso à universidade pública, por 
meio da formulação e discussão de pré-projetos de pesquisa individuais para 
apresentação em grupo e com perspectiva de intervenção social 
Local de realização: Paranoá-DF; Ceilândia-DF e Valparaíso-GO 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/10/2017 
Data de término: 15/10/2019 
Coordenação: Erlando da Silva Rêses 
Contato: erlando@unb.br 
(61) 3107-6265
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PREENEM-EJA: Preenem Educação de Jovens e Adultos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57855 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O curso PREENEM-EJA (PREENEM PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS) se justifica pela existência de um grande número de estudantes que 
concluem o Ensino Médio e logo buscam ingressar no Ensino Superior. Além 
disso, se justifica também pelo fato do ENEM ser usado atualmente por muitas 
Universidades e Institutos Federais como modalidade de acesso ao Ensino Superior. 
A oferta desse curso funciona, então, como uma maneira de 
incentivar os alunos de escolas públicas de Planaltina e Região Centro Oeste a 
seguir estudando e a se prepararem para o ingresso na Educação Superior, no caso, 
na Universidade de Brasília. 
Faculdade UnB Planaltina e na Região Centro Oeste 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 17/07/2017 
Data de término: 23/06/2018 
Coordenação: Djiby Mane 
Contato: djibym@gmail.com 
(61) 9993-9348

Programa de Empregabilidade:Qualifica Brasil 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57653 
Unidade Acadêmica: IDA 
Ementa: A presente proposta de pesquisa e extensão prevê ação modular que 
engloba o estudo do estado da arte do mercado de trabalho no Brasil, visando 
prospectar as cadeias produtivas de futuro que demande qualificação dentro 
das metodologias IDEAL, Especialização Inteligente, Teoria de Sistemas e as 
estratégias de Gestão Pública e Governança de Pessoas e da Informação 
Local de realização: Não informado 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 28/06/2017 
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Data de término: 27/12/2019 
Coordenação: Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa 
Contato: (61) 3107-3393

Programa Institucional de Iniciação a Docência – PIBID da UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX):56600 
Unidade Acadêmica: IQ  
Ementa: Este Programa de Ação Contínua, denominado Programa de Iniciação 
à Docência da Universidade de Brasília - PIBID da UnB, refere-se a uma proposta 
interdisciplinar de formação qualificada – inicial e continuada – de professores, 
focada nas licenciaturas, que busca, nesse processo e numa ação articulada entre 
ensino, pesquisa e extensão, fortalecer as relações institucionais da universidade 
com as escolas públicas de educação básica do Distrito Federal e dos estados e 
municípios parceiros.  
Local de realização: UnB e escolas de educação básica da rede pública do DF e dos 
estados e municípios parceiros na oferta de cursos de licenciatura a distância. 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: programa 
Área Temática: Educação 
Data de início: 3/4/2017 
Data de término: 31/12/2020 
Coordenação: Ricardo Gauche  
Contato: (61) 3107-6417

Programa Multidisciplinar de Extensão do Esporte Universitário 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57321 
Unidade Acadêmica: DAC  
Ementa: Programa Multidisciplinar do Esporte Universitário, de caráter institucional, 
que pretende reunir unidades acadêmicas interessadas em contribuir com a 
promoção do esporte na UnB, na dimensão comunitária (lazer) e na de 
representação (competições universitárias), de forma que o esporte seja um espaço 
dedicado à prática profissional supervisionada, para enriquecimento da formação 
de recursos humanos aplicados ao esporte, e a realização de 
pesquisas sobre qualidade de vida e treinamento esportivo. 
Local de realização: Centro Olímpico da UnB e parcerias com entidades esportivas 
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e escolares 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/06/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Alexandre Luiz Goncalves de Rezende 
Contato: celdea@unb.br 
(61) 3107-6789

Programa Permanente de Extensão UnB Idiomas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55983 
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: O Programa visa à conjunção de diferentes projetos voltados ao 
desenvolvimento de cursos de idiomas, para atendimento à população em geral, 
interna e externa à UnB e servidores públicos. Além da oferta de cursos de 
idiomas o programa também é um locus privilegiado para pesquisa em linguagem 
e áreas afins tais como a tradução, as línguas estrangeiras aplicadas e a 
acessibilidade (línguas de sinais, audiodescrição etc.). Com relação às 
parcerias, outras além da FINATEC podem ser firmadas 
Local de realização: Brasília e unidades federadas 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/08/2017 
Data de término: 15/08/2019 
Coordenação: Gleiton Malta Magalhaes 
Contato: gleitonmalta@gmail.com 
(61) 3107-7418

Projeto Catavento 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57804 
Unidade Acadêmica: FGA 
Ementa: O Projeto Catavento tem o objetivo de promover a conscientização acerca 
do consumo e produção sustentáveis de energia com a participação de alunos do 
ensino médio de instituições do entorno do Campus Gama dentro de um 
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contexto de sistemas energéticos renováveis com destaque para energia eólica. 
Serão desenvolvidas atividades articuladas em três eixos temáticos: meio ambiente, 
energia e Engenharia com o apoio de estudantes de graduação 
envolvendo também atividades de pesquisa e ensino 
Local de realização: CEM 404 Santa Maria-DF 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/08/2017 
Data de término: 30/06/2019 
Coordenação: Maura Angelica Milfont Shzu 
Contato: maura@unb.br 
(61) 3107-8900

Projeto de Cursos Corporativos de idiomas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57444 
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: O Projeto de Cursos corporativos de idiomas tem por finalidade a 
elaboração e desenvolvimento de cursos de 
idiomas, na modalidade presencial, para atendimento a servidores de órgãos 
públicos federais e estaduais, e funcionários de instituições privadas, na intenção 
de torná-los competentes para a sua atuação profissional de forma a que possam 
atender a demanda cada vez mais frequente das instituições públicas e privadas na 
comunicação e negociação entre outras nações. 
Local de realização: Brasília e unidades da federação. 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 27/04/2017 
Data de término: 27/04/2019 
Coordenação: Gleiton Malta Magalhaes
Contato: gleitonmalta@gmail.com 
(61) 3321-1024
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Projeto de Educação Infantil Ciranda 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58457 
Unidade Acadêmica: FUP 
Ementa: O projeto tem como objetivo oferecer o serviço de cuidado e recreação 
para os filhos e filhas do/as educando/as do Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo, durante as Etapas de Tempo Escola. Visa desenvolver atividades 
recreativa e educativas, como oficinas, jogos e lazer envolvendo os estudantes do 
curso de Licenciatura em Educação do Campo, possibilitando práticas pedagógicas 
com experiência com as primeiras etapas do desenvolvimento humano  
Local de realização: UnB Planaltina 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 11/10/2017 
Data de término: 11/4/2019 
Coordenação: Eliete Avila Wolff 
Contato: elieteawol@yahoo.com.br 

Projeto de Extensão de Ação Contínua da Natação 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57736 
Unidade Acadêmica: DAC 
Ementa: O PEAC da Natação pretende mobilizar a comunidade universitária 
para a prática do esporte nas dimensões comunitária (lazer) e de representação 
(competições universitárias), de forma que a natação seja um espaço 
dedicado à prática profissional supervisionada, para enriquecimento da formação 
de recursos humanos aplicados ao esporte, e a realização de pesquisas sobre 
qualidade de vida e treinamento esportivo. 
Local de realização: Centro Olímpico da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/06/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Americo Pierangeli Costa 
Contato: pierangeli@unb.br
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Projeto de Extensão de Ação Contínua do Karatê 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57720 
Unidade Acadêmica: DAC 
Ementa: O PEAC de Karatê pretende mobilizar a comunidade universitária 
para a prática do esporte na dimensões comunitária (lazer) e de representação 
(competições universitárias), de forma que o Karatê seja um espaço dedicado 
à prática profissional supervisionada, para enriquecimento da formação de recursos 
humanos aplicados ao esporte, e a realização de pesquisas sobre qualidade de vida 
e treinamento esportivo.  
Local de realização: Centro Olímpico da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/06/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Victor Lage 
Contato: victorlage@unb.br 
(61) 3107-2560

Projeto de Extensão de Ação Contínua do Basquetebol 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57715 
Unidade Acadêmica: DAC  
Ementa: O PEAC do Basquetebol pretende mobilizar a comunidade universitária 
para a prática do esporte nas dimensões comunitária (lazer) e de representação 
(competições universitárias), de forma que o Basquetebol seja um espaço dedicado 
à prática profissional supervisionada, para enriquecimento da formação de recursos 
humanos aplicados ao esporte, e a realização de pesquisas sobre qualidade de vida 
e treinamento esportivo. 
Local de realização: Centro Olímpico da UnB
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 06/01/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Alexandre Jackson Chan Vianna 
Contato: chanvianna@unb.br
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Projeto de Extensão de Ação Contínua do Tênis de Mesa 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57724 
Unidade Acadêmica: DAC 
Ementa: O PEAC do tênis de mesa pretende mobilizar a comunidade universitária 
para a prática do esporte nas dimensões comunitária (lazer) e de representação 
(competições universitárias), de forma que o tênis de mesa seja um espaço 
dedicado à prática profissional supervisionada, para enriquecimento da formação 
de recursos humanos aplicados ao esporte, e a realização de pesquisas sobre 
qualidade de vida e treinamento esportivo. 
Local de realização: Centro Olímpico da UnB e parcerias com entidades esportivas 
e escolares 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/06/2017 
Data de término: 31/05/2019 
Coordenação: Claudia Maria Goulart dos Santos 
Contato: celdea@unb.br 
(61) 3107-6789

Projeto de Mentoria Estudantil em Enfermagem 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57147 
Unidade Acadêmica: FS 
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação contínua (PEAC) direcionado a 
acadêmicos do Curso de Enfermagem do Campus Darcy Ribeiro da Universidade de 
Brasília. Os objetivos principais desse projeto consistem em favorecer a transição para 
a vida acadêmica e oportunizar o desenvolvimento de habilidades e de competências 
técnicocientíficas e relacionais pelos estudantes de enfermagem por meio da 
implantação de um programa de mentoria estudantil/tutoria entre pares. 
Local de realização: Universidade de Brasília/Departamento de Enfermagem 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 5/8/2017 
Data de término: 5/8/2019 
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Coordenação: Mariana Andre Honorato Franzo 
Contato: marifranzoiunb@gmail.com

Projeto Feira de Organizações e Inovação da FUP/UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 59087 
Unidade Acadêmica: FUP  
Ementa: No Projeto “Feira de Organizações e Inovação FUP”, os estudantes 
apresentam casos reais de organizações e de inovação (tecnológica, social e/ou 
ambiental). Os casos são pesquisados sob a ótica das teorias estudadas em classe 
nas disciplinas ligadas à área de conhecimento da Administração (Ciências Sociais 
Aplicadas) do curso de Gestão Ambiental. A apresentação é realizada em estandes 
montados pelos estudantes, que também são responsáveis por expor os casos em 
estudo para os visitantes e avaliado.  
Local de realização: Campus UnB Planaltina - FUP/UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 05/03/2018 
Data de término: 31/12/2019 
Coordenação: Carolina Lopes Araujo 
Contato: carolinalopesaraujo@yahoo.com.br
 
Projeto PÉS - Teatro-Dança para Pessoas com Deficiência 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56609
Unidade Acadêmica: IDA 
O Projeto PÉS é um trabalho de teatro-dança que visa a criação expressiva e a 
sistematização de um trabalho corporal possível para pessoas com deficiência. Em 
seu repertório de atividades, o grupo tem cursos de teatro e dança para pessoas 
com deficiência, oficinas de capacitação para arte-educadores, palestras, artigos e 
espetáculos teatrais, apresentando sempre a autonomia e o protagonismo dos 
envolvidos, em busca de uma poesia corporal em cena. 
Local de realização: Depto de Artes Cênicas da UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
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Data de início: 18/10/2016 
Data de término: 17/10/2018 
Coordenação: Felicia Johansson Carneiro 
Contato: contatoprojetopes@gmail.com 

Projeto Revisão em Revista: ensaios e papéis 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57909
Unidade Acadêmica: IL 
Ementa: Esse projeto visa sistematizar ações de formação, capacitação e 
organização de eventos para a adequação às normas de padronização de periódico 
científico, conforme critérios de avaliação do sistema Qualis, pela biblioteca 
eletrônica Scielo de modo a garantir a indexação do periódico em bases nacionais 
e internacionais, ao mesmo tempo em que prepara profissionais e acadêmicos na 
área de revisão. 
Local de realização: Universidade de Brasília-UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/09/2017
Data de término: 23/09/2019 
Coordenação: Ormezinda Maria Ribeiro 
Contato: aya.ribeiro@yahoo.com.br 

Recepção aos Calouros do MAT 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56023 
Unidade Acadêmica: IE / MAT 
Ementa: Neste projeto, apresentamos as atividades que integram a Recepção 
aos calouros do MAT a partir do trabalho colaborativo entre professores, alunos e 
alunos do grupo PET MAT UnB. Durante uma semana, são oferecidas atividades 
expositivas, que abordam conteúdos matemáticos. As atividades são ministradas 
por professores e alunos do grupo PET MAT. 
Local de realização: Departamento de Matemática 
Ano de criação 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
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Data de início: 01/10/2016 
Data de término: 01/10/2018 
Coordenação: Luciana Maria Dias de Avila Rodrigues 
Contato: luavila@unb.br 

Semeadores de investigação (SEMILLERO): educação, transformação e alegria 
na prática docente 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58718 
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: O Projeto Semeadores de investigação: educação, transformação e 
alegria na prática docente (SEMILLERO) propõe um espaço de pesquisa e extensão 
interdisciplinar e intercâmbio de ideias, projetos, práticas e pessoas que desejem 
transformar a prática docente com alegria, rigorosidade investigativa e práticas 
extensionistas. Seu desenvolvimento se dará em encontros com estudantes e 
professores, com coordenação colegiada. Suas ações e discussões se 
darão em nível local, nacional e internacional. 
Local de realização: Faculdade de Educação 
Ano de criação 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 15/10/2017 
Data de término: 16/10/2019 
Coordenação: Fatima Lucília Vidal Rodrigues 
Contato: vidalrodrigues@yahoo.com.br 

Seminários de Artes Marciais e Lutas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58414 
Unidade Acadêmica: FEF  
Ementa: Projeto de extensão universitária com o objetivo de apresentar e difundir 
a história das artes marciais e lutas, sua  técnicas, métodos de treinamento, 
fundamentados nos conceitos de saúde e educação por meio de seminários junto 
a mestres/professores destas modalidades no DF e região, com possibilidade de 
intercâmbio entre as disciplinas de graduação e projetos de extensão de lutas. 
Local de realização: Faculdade de Educação Física FEF/UnB 
Ano de criação 2017 
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Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 30/10/2017 
Data de término: 13/07/2018 
Coordenação: Victor Lage 
Contato: victorlage@unb.br 

Tecendo a cidadania no campo - EJA nos assentamentos de Reforma Agrária 
do DF e Entorno 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56503 
Unidade Acadêmica: FE  
Ementa: O Projeto visa promover a alfabetização e escolarização (1º segmento )de 
450 jovens e adultos de áreas de reforma agrária do DF e Entorno . Financiado pelo 
Pronera, vinculado ao INCRA. Envolve professores da Faculdade de 
Educação da UnB, estudantes universitários e técnicos administrativos de apoio 
além de 30 educadores/as do ensino fundamental e 4 coordenadores pedagógicos 
locais. Os beneficiários indiretos serão as comunidades assentadas 
onde as salas de aula irão funcionar e adjacências. 
Local de realização: DF e Entorno
Ano de criação 2012 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/10/2016 
Data de término: 30/09/2018 
Coordenação: Claudia Valéria de Assis Dansa 
Contato: secretariapronera@gmail.com 

Textos de divulgação científica na formação do professor de Ciências 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58389 
Unidade Acadêmica: IQ 
Ementa: Esta proposta contempla a administração de uma revista eletrônica voltada 
à divulgação científica. Trata-se de resposta à diminuição e/ou extinção de textos 
de divulgação científica voltados para professores em revistas como QNEsc, RBEF 
e RMU, como verificado por levantamentos preliminares de pesquisas que vimos 
realizando. O projeto também pretende levar licenciandos a conhecer aspectos 
fundamentais da produção de textos de divulgação científica, acrescentando 
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saberes relevantes à sua formação. 
Local de realização: Universidade de Brasília / Internet 
Ano de criação 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 16/10/2017 
Data de término: 15/10/2019 
Coordenação: Daniel Perdigão Nass 
Contato: perdigao@unb.br 
(61) 3107-3812

Transdisciplinaridade no Ensino Médio: o Cálculo na convergência 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56006 
Unidade Acadêmica: IQ 
Ementa: O presente projeto compreende a elaboração de material didático 
transdisciplinar para o Ensino Médio, tendo como 
eixo de convergência conceitos ligados ao Cálculo Diferencial e Integral.  
Local de realização: Instituto de Química da Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/08/2016
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Daniel Perdigão Nass 
Contato: perdigao@unb.br 
(61) 3107-3812

UnB KIDS 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58591 
Unidade Acadêmica: FE  
Ementa: O UnB KIDS é um projeto de extensão de ação contínua composto por 
duas ações: UnB Kids - Super Sábado e UnB Kids - Programa de Verão e Inverno. 
Essas ações visam oferecer atividades de enriquecimento e mentoria a alunos da 
Educação Básica com idade entre 8 e 17 anos de idade, vinculados a escolas das 
redes públicas e privadas da rede de ensino do Distrito Federal e Entorno. 
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Local de realização: Campus Darcy Ribeiro 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 01/10/2017 
Data de término: 18/11/2018 
Coordenação: Jane Farias Chagas Ferreira 
Contato: janefcha@gmail.com 
(61) 3107-6948

Universidade e Escola sem Muros 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57947
Unidade Acadêmica: FE 
Ementa: O Projeto Universidade e Escola Sem Muros será desenvolvido por 
professoras e estudantes do curso de Graduação em Pedagogia, demais 
Licenciaturas e da Pós-Graduação em Educação da FE da UnB. Atuará no Centro 
de Ens. Fund. 801 do Recanto das Emas, com foco de de atuação junto a 
professores, gestores e crianças dos 1º ao 3º ano do ensino fundamental . Possui 
caráter interdisciplinar expresso nos seguintes eixos temáticos: Organização 
do trabalho pedagógico e Linguagens, Alfabetização e Narrativas. 
Local de realização: Centro de Ensino Fundamental 801 do Recanto das Emas 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Educação 
Data de início: 30/10/2017 
Data de término: 30/10/2019 
Coordenação: Paula Gomes de Oliveira 
Contato: pgoliveira@unb.br 

Vídeo aulas e simuladores informatizados no ensino sobre impactos 
ambientais e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55916 
Unidade Acadêmica: FGA 
Ementa: Esse projeto visa à produção de material didático: vídeo aulas e 
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simuladores informatizados. O objetivo é fornecer dados e informações, como 
elementos motivadores para sensibilizar e conscientizar estudantes de graduação, 
estudantes de ensino médio, sobre a demanda do controle de impactos ambientais 
nos processos produtivos e a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos 
produtos. Para isso, utiliza como princípios o pensamento sistêmico e pensamento 
de ciclo de vida. 
Local de realização: Faculdade UnB Gama (FGA) 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Educação 
Data de início: 06/01/2016 
Data de término: 02/05/2018 
Coordenação: Maria Vitória Duarte Ferrara Tomé 
Contato: vitferrrari@gmail.com 
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Projetos de Extensão
Saúde

A Enfermagem no Contexto do Atendimento Pré-Hospitalar 
Móvel dos Bombeiros Militares 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55919 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão de ação contínua (PEAC) a ser 
desenvolvido em parceria com o CBMDF, sob a Coordenação Executiva do 
Grupamento de Atendimento de Emergência Pré-Hospitalar (GAEPH). O projeto tem 
como objetivo colaborar na atualização técnica e científica e no treinamento de 
estudantes de enfermagem em situações de urgência, emergência e trauma, 
em nível pré-hospitalar. A atuação se dará no âmbito da educação, produção e 
atualização de conhecimentos técnicos e científicos, assim como na produção de 
pesquisas na área.
Local de realização:  
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2016
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Margarete Marques Lino 
Contato: megham@uol.com.br 
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Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de recém-nascidos pré-
termo - Ceilândia/DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57678 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia  (FCE/UnB)
Ementa: O projeto se propõe a avaliar o impacto do baixo peso ao nascer e do 
nascimento pré-termo no desenvolvimento físico e intelectual no contexto das 
condições sócio-demográficas e condições de vida das crianças nascidas na região 
administrativa de Ceilândia (DF). Este estudo é composto de 2 (duas) etapas. 
Primeiro: busca ativa no hospital buscando parcerias e encaminhamento das 
crianças para o acompanhamento; segunda: atendimento ambulatorial 
dos recém nascidos, com coleta de dados e avaliação. 
Local de realização: Hospital Regional da Ceilândia 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 19/06/2017 
Data de término: 17/06/2019 
Coordenação: Aline Martins de Toledo 
Contato: toledo_am@yahoo.com.br 

Ambiente e Saúde na Região dos Pirineus, Entorno do Distrito Federal - Uma 
Abordagem Multidisciplinar das Condições de Vida e de Saúde em Pequenos 
Territórios 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 54393  
Ementa: Com o propósito de subsidiar a compreensão do processo saúde-doença-
atenção, a abordagem da caracterização do ambiente físico e social em níveis locais 
de agregação, tal como a vizinhança, tem mostrado um maior poder explicativo da 
relação ambiente e saúde. O estudo das principais características da população 
em relação ao processo saúde-doença-atenção requer a contribuição de ciências 
sociais, da geografia e da epidemiologia social para entender os fatores / processos 
sociofisicoambiental.
Local de realização: 7 municípios de Goiás que compõem a Região dos Pirineus da 
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno (RIDE-DF) 
Ano de criação: 2016 



Saúde

146 147

Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 25/01/2015 
Data de término: 12/01/2018 
Coordenação: Maria Margarita Urdaneta Gutierrez 
Contato: aurdanetamm@gmail.com 

Apoio ao Desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional no 
âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57887 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/NUT)
Ementa: O presente Termo de Execução Descentralizado tem por objeto o apoio 
ao desenvolvimento de ações de Educação Alimentar e Nutricional no âmbito do 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) por meio de um 
conjunto de atividades de formação permanente de profissionais para o 
aperfeiçoamento das práticas de Educação Alimentar e Nutricional em diferentes 
setores, principalmente dos profissionais que atuam nas redes de assistência 
social, saúde e educação. 
Local de realização: Ambiente virtual 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 1/09/2017 
Data de término: 31/08/2018 
Coordenação: Elisabetta Gioconda Iole Giovanna Recine 
Contato: recine@unb.br 

Arbovírus dengue, zika e chikungunya compartilham o mesmo inseto vetor: o 
mosquito Aedes aegypti 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56165 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS)
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão, que tem como objeto o vetor Aedes 
aegypti, e está organizado em 4 componentes: 1 - Pesquisa para o controle de 
vetor; Componente 2 - Novas tecnologias em saúde; 3 - Educação, informação e 
comunicação para o controle do vetor; 4 – Formação e Capacitação profissional. É 
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fruto de uma parceria entre a Faculdade de Ciências da Saúde, o Núcleo de Estudos 
em Saúde Pública e do Ministério da Saúde, com duração prevista de dois anos. 
Local de realização: Faculdade Ciências da Saúde UnB/FS 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 01/11/2016 
Data de término: 30/11/2018 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: valeriamendonca@unb.br 
(61) 3035-4226

Atenção odontológica aos pacientes do Centro de  
Medicina do Idoso do HUB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57313 
Unidade Acadêmica: ODT 
Ementa: A proposta tem por intenção possibilitar aos alunos do curso de graduação 
em Odontologia a vivência do atendimento de idosos portadores de quadros 
demenciais senis, dentro do contexto multidisciplinar. Os estudantes de Odontologia 
realizarão atendimento específico em saúde bucal, priorizando as necessidades 
individuais do idoso demenciado, particularmente aquele que se encontra em 
dependência de cuidadores, direcionada à promoção da saúde bucal e melhoria da 
qualidade de vida. Público de interesse: idosos cadastrados no Centro de Medicina 
do Idoso do HUB 
Local de realização: Centro de Medicina do Idoso do HUB 
Ano de criação: 2004 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 01/03/2017
Data de término: 28/02/2019 
Coordenação: Erica Negrini Lia 
Contato: ericalia@unb.br 
(61) 3107-1802
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Atendimento Clínico no Serviço de Cardilogia Veterinária no Hospital 
Veterinário da Universidade de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55638 
Unidade Acadêmica: FAV/HVET 
Ementa: O Hospital Veterinário - FAV - UnB possui uma grande rotina de 
atendimento clínico nos setores de pequenos e grandes animais e animais 
silvestres, incluindo o atendimento de casos na área de cardiologia veterinária. 
Assim, o presente projeto visa criar e proporcionar uma rotina de atendimento 
especializado na área de cardiologia veterinária à população de animais do DF e 
região que frequentam o hospital veterinário da Universidade de Brasília. 
Local de realização: Hospital Veterinário/FAV-UnB 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 4/11/2016 
Data de término: 4/11/2018 
Coordenação: Glaucia Bueno Pereira Neto 
Contato: glauciabpn@unb.br 
(61) 3107 2801

Atendimento de Pacientes Portadores de Anomalias Dentárias na Clínica de 
Odontologia do HU 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56281 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ODT)
Ementa: Diagnosticar, prevenir, tratar e acompanhar pacientes portadores de 
condições genéticas que afetam o desenvolvimento craniofacial e dentário. Os 
pacientes são atendidos por alunos do curso de odontologia e estagiários de pós 
graduação no ODT/FS assim como alunos de pós-graduação no Programa de Pós-
graduação em Ciências da Saúde; instalar protocolos de diagnóstico diferencial 
para as diferentes alterações de desenvolvimento craniofacial e dental; aplicar 
protocolos clínicos de atendimento. 
Local de realização: Divisão de Odontologia do HUB e Laboratório Multidisciplinar da FS
Ano de criação: 2002 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
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Data de início: 25/07/2016 
Data de término: 25/07/2018 
Coordenação: Ana Carolina Acevedo Poppe 
Contato: acevpoppe@gmail.com 

Atendimento Médico Veterinário aos Animais de Produção 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55531 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: Oferecer subsídios para uma melhor avaliação da pecuária regional 
referentes aos entraves que interferem no seu desenvolvimento, identificando-os e 
orientando os proprietários no controle dessas enfermidades, além de proporcionar 
acompanhamento zootécnico visando a melhoria da qualidade do rebanho e do 
manejo nutricional e educação higiênico sanitárias para melhorar as condições do 
meio ambiente com diminuição dos índices de zoonoses e obtenção de um produto 
final de melhor qualidade. 
Local de realização: Distrito Federal e Entorno 
Ano de criação: 2001 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 07/03/2016 
Data de término: 28/03/2018 
Coordenação: José Renato Junqueira Borges 
Contato: jrborges@unb.br 
(61) 3468 7255

Atendimento Odontológico a Pacientes com Neoplasia Maligna 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55872 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS)
Ementa: Dar continuidade ao projeto já existente desde 2002, aumentando o 
envolvimento dos alunos da graduação, pós-graduação (residência e mestrado) e 
professores. Realizar acolhimento junto ao CACON (Centro de alta complexidade em 
oncologia), dando suporte odontológico aos pacientes com neoplasia maligna. 
Aumentar o acesso de pacientes oncológicos ao tratamento odontológico, antes do 
tratamento quimioterápico e radioterápico. 
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília - UnB 



Ano de criação: 2002 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 25/05/2016 
Data de término: 25/05/2018 
Coordenação: Nilce Santos de Melo  
Contato: caconunb@gmail.com 
(61) 3107-1803

Audiologia na Escola - Educação continuada e saúde auditiva 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58273 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)  
Ementa: Trata-se de um programa de educação em saúde auditiva, desenvolvido 
em escolas junto aos professores e aos alunos. Os professores receberão formação 
básica em audiologia, no que se refere à função do sistema auditivo, seu 
desenvolvimento e as habilidades auditivas importantes para o processo de 
aprendizagem. Serão propostas oficinas e ações educativas sobre o som e seus 
efeitos estimuladores ou degenerativos no sistema auditivo, sendo alunos e 
professores os multiplicadores das informações.  
Local de realização: Escolas da rede da Secretaria de Estado de Educação  
Ano de criação: 2015  
Tipo de ação: projeto  
Área Temática: Saúde 
Data de início: 16/08/2017 
Data de término: 16/08/2019 
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva 
Contato: isabella.monts@gmail.com 

Avaliação Neuropsicológica no Contexto Hospitalar 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55283 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB) 
Ementa: O propósito do projeto é avaliar o perfil cognitivo, a presença de sintomas 
de ansiedade e/ou depressão assim como a qualidade de vida dos pacientes que 
frequentam o Serviço de Fisioterapia do Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) 
estabelendo relações entre os pilares de ensino, pesquisa e extensão.  



Local de realização: Ambulatório I - Hospital Universitário de Brasília 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 18/03/2016 
Data de término: 30/03/2018 
Coordenação: Corina Elizabeth Satler 
Contato: satler@unb.br; corina.satler@gmail.com 

Banco de Sangue Canino 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56360 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV) 
Ementa: O objetivo do projeto inicialmente é criar um banco de sangue canino e 
oferecer treinamento aos acadêmicos de medicina veterinária na seleção dos cães 
doadores de sangue, coleta de bolsas de sangue, realização dos testes de 
compatibilidade sanguínea entre o sangue dos doadores e receptores caninos. O 
projeto também visa melhorar as condições de atendimento de cães no Hospital 
Veterinário de Pequenos Animais da UnB e atender prontamente a grande demanda 
de sangue para tratamento de animais. 
Local de realização: Hospital Veterinário de Pequenos Animais da FAV- UnB 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 9/1/2016 
Data de término: 10/11/2018 
Coordenação: Ana Carolina Mortari 
Contato: acmortari@unb.br 
(61) 3107-2821

Centro de Memória do Curso de Enfermagem da Universidade de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58452 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS)  
Ementa: Em janeiro de 1976, foi publicado o primeiro edital que oferecia vagas no 
vestibular ao Curso de Enfermagem da UnB, quando foram ofertadas 20 vagas, 
conforme recomendava o relatório da Comissão de criação do Curso. Em primeiro de 



setembro de 1976 é contratada e nomeada como docente do Curso de Enfermagem 
e somente em 1986. O objetivo geral é o de difundir com responsabilidades 
científicas, culturais, de preservação e educacionais os aspectos da história do 
curso de enfermagem da UnB. 
Local de realização: Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de 
Enfermagem da UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/9/2017 
Data de término: 10/1/2019 
Coordenação: Andréa Mathes Faustino 
Contato: andreamathes@unb.br 

Centro de Pesquisa, Diagnóstico, Tratamento e Apoio aos Pacientes com 
Doença Celíaca (DC) no DF 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55843 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina (FM) 
Ementa: Apoiar o paciente com Doença Celíaca e seus familiares realizando 
atendimento médico, nutricional, psicoterapêutico e fazendo exames de diagnóstico, 
oficinas de alimentação sem glúten, com esclarecimentos 
sobre DC e pesquisas relacionadas ao tema. 
Local de realização: Faculdade de Medicina/ Ciências da Saúde ; Hospital 
Universitário de Brasília (HUB).  
Ano de criação: 2001 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 15/05/2016 
Data de término: 15/05/2018 
Coordenação: Lenora Gandolfi 
Contato: lenoragandolfi1@gmail.com 
(61) 3340 9192/3107 1989



Ciclo de Palestra Relacionada à Fisioterapia 
e Plasticidade de Sistema Musculoesquelético 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55653 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O projeto tem por objetivo contribuir para a atualização de docentes, 
profissionais e para a formação complementar de alunos de graduação em 
Fisioterapia das diversas Universidades do DF. O evento consistirá em, no mínimo 
uma palestra a cada trimestre, proferidas por professores com experiência em 
assuntos relevantes para a formação e capacitação profissional dos discentes e 
docentes. Pretende-se então, estabelecer ambiente para desenvolvimento 
de ensino, pesquisa e extensão 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 5/5/2016 
Data de término: 5/1/2018 
Coordenação: João Luiz Quaglioti Durigan 
Contato: joaodurigan@gmail.com 
(61) 3376 0252

Clube de Yoga Mover Juntos 
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56347 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (EFE) 
Ementa: Oferecer atividades de yoga, com a prática de exercícios psicofísicos e 
realização de atividades que visem à qualidade de vida. Além disso, estímulo a 
práticas ao ar livre, em contato com a natureza. 
Local de realização: Centro Olímpico 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 17/08/2016 
Data de término: 17/08/2018 
Coordenação: Osmar Riehl 
Contato: jshiraishi@gmail.com 
(61) 3107-2560



Conscientização e orientação de jovens sobre efeitos da exposição  
ao ruído sobre o sistema auditivo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58274 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Trata-se de um projeto de educação em saúde auditiva desenvolvido com 
escolares e professores, com a finalidade de promover a conscientização de alunos 
e professores a respeito dos efeitos danosos do ruído e do uso excessivo 
de fones de ouvido. 
Local de realização: Universidades e escolas públicas e particulares do DF 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 15/08/2017 
Data de término: 16/08/2019 
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva 
Contato: isabella.monts@gmail.com
 
Cozinhar faz Bem: Oficinas de Culinária em Alimentação e Nutrição 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55779 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde-Nutrição (FS/Nut)  
Ementa: Realizar oficinas de culinária para a comunidade externa, visando 
aprimorar os conhecimentos em alimentação e nutrição da população por meio da 
prática culinária e dietética de preparações saborosas e saudáveis; 
Analisar sensorialmente as preparações elaboradas, por meio de teste de 
aceitabilidade com os participantes; 
Capacitar os participantes a fazerem melhores escolhas alimentares baseadas em 
evidências, assim como preparar 
refeições que valorizem esses alimentos. 
Local de realização: Laboratório de técnica dietética 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 24/06/2016 
Data de término: 30/05/2018 
Coordenação: Renata Puppin Zandonadi 



Contato: renatapz@yahoo.com.br 
(61) 3107 1781

Criação do Centro de Referência Regional para capacitação de profissionais 
que atuam junto a usuários de drogas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57325 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Reconhecimento da importância do tema crack e outras drogas no 
cenário nacional, sendo prioridade na agenda política do atual governo. O objetivo 
é Implementar um CRR para formação permanente dos profissionais de saúde, 
assistência social e segurança pública que atuam com usuários de crack e outras 
drogas em 4 regiões da RIDE-DF. Metodologia: os cursos serão desenvolvidos em 
aulas expositivas, role play e virtualmente (moodle), com amplo envolvimento dos 
estudantes da FCE e da comunidade. 
Local de realização: Regiões Administrativas do DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 20/03/2017 
Data de término: 20/03/2019 
Coordenação: Andrea Donatti Gallassi 
Contato: agallassi@unb.br 

Cuidados com a Comunicação, Audição e Alimentação dos Idosos

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57938 
Unidade Acadêmica: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) 
Ementa: Manter ou inserir o idoso em suas atividades sociais e em seu convívio 
familiar é uma das principais tarefas dos fonoaudiólogos, que contribuem 
sobremaneira para a qualidade de vida desse público, orientando quanto ao impacto 
do envelhecimento em funções como a comunicação, que envolve a audição e 
a fala, e alimentação, principalmente no que tange à deglutição. Este projeto dá 
continuidade ao já iniciado em 2015, que visa ações de promoção da 
saúde fonoaudiológica dos idosos do DF.  
Local de realização: Estratégias de Saúde da Família, Universidade da Maturidade 
(UMA), Núcleo de Estudos e Pesquisa da Terceira Idade (NEPTI) 



Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 30/10/2017 
Data de término: 30/10/2019 
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Fúria 
Contato: furiacristina@gmail.com 

Cuidando dos idosos e de seus cuidadores no Centro Multidisciplinar do Idoso 
do Hospital Universitário de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56826 
Unidade Acadêmica: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM)
Ementa: “O Projeto faz parte das atividades do Programa Liga Acadêmica de 
Gerontologia da UnB (LAGUnB), cujo o principal objetivo é oferecer um espaço 
humanizado de assistência, promoção e educação em saúde relacionada 
ao envelhecimento, com ênfase na orientação e promoção do autocuidado e 
independência funcional para idosos e seus cuidadores assistidos no Centro 
Multidisciplinar do Idoso do Hospital Universitário de Brasília (HUB), referência no 
atendimento a idosos com demência no Distrito Federal. PÚBLICO DE INTERESSE: 
Idosos com demência e seus cuidadores informais“. 
Local de realização: Centro Multidisciplinar do Idoso (CMI) do Hospital Universitário 
de Brasília(HUB)  
Ano de criação: 2008 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 21/10/2016 
Data de término: 31/10/2018 
Coordenação: Keila Cristianne Trindade da Cruz
Contato: keilactc@unb.br 

DD Kids Ação de educação em diabetes 
voltada a jovens com diabetes e seus cuidadores

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57509 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (EFE)
Ementa: Atividades educativas, físicas e recreativas realizadas 2 sábados ao mês 



em diferentes pontos da cidade. Coordenadas por professores de educação 
física com acompanhamento por estudantes de diferentes áreas. Enquanto as 
crianças e adolescentes são avaliados e participam das atividades propostas a eles, 
os pais e cuidadores são orientados por profissionais formados no 
Programa Doce Desafio (UnB). 
Local de realização: Parques no DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 21/08/2017 
Data de término: 21/08/2019 
Coordenação: Jane Dullius 
Contato: docedesafio@gmail.com 
(61) 3107-2555

Descobrindo a matriz extracelular do tendão: implicações para a reabilitação 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55938 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: O atual projeto tem como proposta contribuir para a atualização de 
docentes, profissionais, bem como, o desenvolvimento do senso crítico e do 
espírito científico como forma complementar de discentes de graduação de cursos 
da área de saúde e em especial os relacionados com a reabilitação (fisioterapia, 
terapia ocupacional, fonoaudiologia) das Universidades do DF. Esse projeto será 
desenvolvido em forma de palestras ministradas por professores com conhecimento 
no assunto. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 8/1/2018 
Coordenação: Rita de Cassia Marqueti Durigan 
Contato: marqueti@gmail.com 



Diálogos sobre Vulnerabilidade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57627 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 
Ementa: O projeto ‘’Diálogos sobre Vulnerabilidade’’, em parceria com a UnB-TV e 
O Observatório de Saúde de Populações em Vulnerabilidade, visa dialogar com os 
profissionais de todas as áreas, mas especialmente de Saúde Coletiva, em 
especial os profissionais da saúde, das ciências humanas e sociais, os sanitaristas 
formados, em formação ou já atuantes no campo da saúde, tanto no Brasil 
como no exterior, com o intuito de compreender as questões que envolvem as 
vulnerabilidades dos grupos sociais nesta condição.
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 6/1/2017 
Data de término: 12/7/2018 
Coordenação: Maria Inez Montagner 
Contato: inezmontagner@hotmail.com 

Educação em Saúde - Orientação Alimentar 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56224 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: O principal objetivo do projeto é promover orientação alimentar para 
alunos devidamente matriculados nos cursos e projetos inseridos no Programa 
Universidade do Envelhecer: UniSer, buscando, através de diferentes atividades, 
levar aos alunos um maior conhecimento sobre conceitos básicos de nutrição, 
hábitos alimentares saudáveis, relação alimentação-doença. Espera-se que essa 
ação proporcione um maior conhecimento a respeito do tema, promovendo 
assim, uma melhora na sua qualidade de vida. 
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2017
Data de término: 8/1/2018 
Coordenação: Eliana Fortes Gris 
Contato: elianagris@gmail.com 



Educação em Saúde: A Política LGBT e os Agentes Comunitários de Saúde

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55684 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/DSC) 
Ementa: Esse projeto visa sensibilizar os profissionais de saúde acerca da temática 
de saúde da população LGBT. Trata-se da realização de intervenções junto aos 
agentes comunitários de saúde, no formato de oficinas e rodas de 
conversas, que tem como objetivo discutir os conceitos de gênero e sexualidade e 
ainda as especificidades da população LGBT no que tange o cuidado em saúde e o 
respeito aos direitos humanos e diversidade 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação em 
Saúde. 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde 
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: comsaude@unb.br 
(61) 3100-1820

Energia: Harmonização & Integração entre Corpo, Emoções e Mente 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 53386
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Observa-se um frequente relato sobre quadros de ansiedade, insônia e 
depressão no meio acadêmico. Atualmente, os transtornos mentais já ultrapassam 
50% da carga de doença no Brasil, afetando a saúde física, mental, emocional  
e espiritual do indivíduo e/ou da coletividade (FIOCRUZ, 2013). Diante desse 
cenário, práticas que promovam o autoconhecimento, a redução do estresse e 
ansiedade, bem como a integração da comunidade acadêmica necessitam ser 
fortalecidas. 
UnB-Ceilândia, Centros de Saúde e Escolas da Ceilândia e Parques Públicos  
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 9/1/2016 



Data de término: 8/1/201
Coordenação: Priscila Almeida Andrade 
Contato: priceara2010@gmail.com 

Entendendo as Disfunções Motoras em Pessoas  
com Doenças Neurológicas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55089 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 
Ementa: Tendo em vista as limitações funcionais de indivíduos com lesões 
neurológicas, faz-se necessária a identificação de estratégias para facilitar o 
raciocínio clínico de alunos e profissionais de saúde que possam favorecer a 
elaboração de treinamentos específicos. A partir do referencial teórico relacionado 
à CIF, é possível entender a complexidade das deficiências de indivíduos com estas 
lesões, favorecendo a seleção de métodos de intervenção específicos para 
recuperação funcional destes. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia - CEM 04 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 01/04/2016 
Data de término: 15/04/2018 
Coordenação: Clarissa Cardoso dos Santos Couto Paz 
Contato: clarissacardoso@unb.br 

Estimulação auditiva precoce em pré-escolares e escolares 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58707 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Trata-se de um programa de estimulação auditiva em crianças 
desenvolvido em escolas e creches do Distrito Federal. Os professores receberão 
formação básica em audiologia, no que se refere à audição, processamento 
auditivo e a sua relação com linguagem oral e escrita. Os alunos serão submetidos 
à triagem auditiva e do processamento auditivo. Assim, será traçado um programa 
de estimulação do processamento auditivo, envolvendo a família, os professores, as 
crianças e os graduandos em fonoaudiologia  
Local de realização: Faculdade de Ceilândia e escolas de educação infantil e ensino 



fundamental da Ceilândia 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 15/11/2017 
Data de término: 15/11/2019 
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva 
Contato: monts@gmail.com
 
Estratégias de linguagem para prevenção cognitiva  
no envelhecimento saudável 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57685 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Diante do crescente número da população idosa no Brasil, das 
consequências cognitivo-funcionais que acompanham essa faixa etária, tornam-
se necessárias medidas que favoreçam a manutenção linguístico-cognitiva dessa 
população, com atividades que proporcionem um envelhecimento saudável, ativo e 
independente. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia e comunidades de idosos do DF 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 01/08/2017 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Maysa Luchesi Cera 
Contato: maysacera@gmail.com 

Farmacoeducação em Saúde Mental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58167 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Pretende-se, neste estudo, oferecer orientação específica sobre o 
tratamento utilizando-se psicofármacos aos usuários do CAPS 2 (Transtornos 
mentais), de Taguatinga e do Paranoá, e também aos usuários do CAPS Ad (álcool 
e drogas), bem como aos familiares dos usuários, pois são fundamentais na 
adesão ao tratamento. Do ponto de vista da formação profissional e acadêmica dos 



estudantes, visa à aprendizagem relacionada à inserção na comunidade, a partir da 
participação social do futuro farmacêutico. 
Local de realização: CAPS-TAGUATINGA, CAPS -PARANOÁ e CAPS, Samambaia
Ano de criação: 2012
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 15/08/2017 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Jose Eduardo Pandossio 
Contato: pandossi@unb.br 

Fonoaudiologia na Promoção da Saúde – Respiração Oral 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57780 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Este projeto apresenta o profissional fonoaudiólogo e o seu papel de 
promover e prevenir a saúde, dando ênfase à importância da sua atuação junto 
conscientização da respiração oral e suas consequências. Terá como método a 
utilização de folders, oficinas e palestras referente ao tema Respiração Oral 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia - UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 01/07/2017
Data de término: 30/06/2018 
Coordenação: Melissa Nara de Carvalho Picinato Pirola 
Contato: melissapicinato@yahoo.com.br 

Formação de Formadores sobre a Política Nacional de Saúde Integral de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55683 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/DSC)
Este projeto visa trazer as discussões atuais sobre gênero e sexualidade e sua 
relação com a saúde para dentro da academia, integrando diversos atores sociais 
através do encontro entre graduandos, professores, gestores e 
movimentos sociais para a construção de novos conhecimentos. 



Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação em 
Saúde. 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2016
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: comsaude@unb.br 
(61) 3107-1820

Grupo de Atendimento e Estudos Psicanalíticos em Transtornos Alimentares 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57434 
Unidade Acadêmica: Instituto de Psicologia (IP)
Ementa: Oferecer atendimento de orientação psicanalítica a crianças, adolescentes 
e adultos com demanda voltada às dificuldades e transtornos alimentares, questões 
relacionadas ao Corpo e pacientes limite. Serão oferecidos 
atendimentos semanais, individual e em grupo, aos 
pacientes e suas famílias, de acordo com a demanda de cada caso. Os 
atendimentos serão feitos no CAEP. 
Local de realização: Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde 
Data de início: 4/4/2017 
Data de término: 3/10/2018 
Coordenação: Eliana Rigotto Lazzarini 
Contato: elianarl@terra.com.br 
(61) 3107-6890

Grupo de Pesquisa e Intervenção Precoce  
nas Primeiras Crises do Tipo Psicótico (GI)PSI 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57497 
Unidade Acadêmica: Instituto de Psicologia (IP)
Ementa: O Grupo de Pesquisa e Intervenção Precoce nas Primeiras Crises do 



Tipo Psicótico (GIPSI), do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, tem 
por objetivo o desenvolvimento de metodologia interdisciplinar para o cuidado de 
pessoas em primeiras crises psíquicas graves e suas famílias, compreendidos em 
seu território e em seus recursos de rede de saúde mental, atuando com estagiários, 
auxiliares de pesquisa, profissionais voluntários e estudantes de pós-graduação 
(mestrado e doutorado). 
Local de realização: CAEP 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 5/10/2017 
Data de término: 4/10/2019 
Coordenação: Ileno Izidio da Costa 
Contato: gipsi.unb@gmail.com 
(61) 3107-6954

Guarda Responsável 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55715 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAV)
Ementa: A Guarda Responsável visa orientar os tutores de cães e gatos quanto às 
suas responsabilidades perante aos seus animais, isto é, oferecer um adequado 
manejo dietético (alimentação e água) e sanitário (saúde animal, abrigo, 
controle reprodutivo, isto é, castração cirúrgica), a fim de melhorar a qualidade de 
vida dos animais, bem como de atuar na profilaxia de zoonoses. Indiretamente, visa 
a melhoria da qualidade de vida da população, através de um 
projeto educacional. 
Local de realização: Brasília e entorno 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 6/1/2016
Data de término: 6/1/2018
Coordenação: Paula Diniz Galera 
Contato: dra.paulagalera@gmail.com 
(61) 3107-2821



Horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares da FCE 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57541 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 
Ementa: O projeto Horto de plantas medicinais, aromáticas e condimentares da FCE 
visa atender a necessidade de material didático para as aulas práticas de botânica e 
farmacognosia no curso de Farmácia, e criar um espaço de área verde 
para convivência acadêmica e comunitária. Neste espaço, acontecerão atividades 
práticas de educação em saúde para adultos e educação ambiental com as crianças 
das escolas da RA de Ceilândia. As atividades serão desenvolvidas com discentes e 
docentes da UnB. 
Local de realização: UnB - Faculdade da Ceilândia 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 6/5/2017 
Data de término: 8/5/2019 
Coordenação: Paula Melo Martins 
Contato: paulamart@gmail.com 

Hospital do Ursinho de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58783 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: É notável a aflição de crianças quando as mesmas são levadas a consultas 
ou submetidas a procedimentos médicos. Nesse sentindo, visamos criar um 
ambiente que desmistifique a concepção de que a ida ao consultório médico seja 
algo penoso. Para isso, iremos elaborar um espaço lúdico nos qual a criança será 
a cuidadora de um urso de pelúcia, que por algum motivo teve que ser levado ao 
“Hospital do Ursinho”. Acreditamos que isso mudará a visão que a criança tem do 
médico e da consulta. 
Local de realização: Escolas Públicas no Paranoá, no Itapoã e na Cidade 
Estrutural 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/10/2017 



Data de término: 10/9/2018 
Coordenação: Karina Nascimento Costa  
Contato: knc@terra.com.br 

Impacto da Atenção Odontológica à Gestante e a experiência de cárie no bebê 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57251 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ODT)
Ementa: Gestantes inseridas no programa de pré-natal do HUB serão orientadas 
quanto à prevenção das doenças cárie e periodontal. Após o nascimento, a saúde 
bucal do bebê será avaliada trimestralmente, até o irrompimento dos 
primeiros molares permanentes. Espera-se que o índice de cárie seja pequeno, ou 
igual a zero. A participação efetiva das mães, no programa, será avaliada a cada 
três anos. Entre outros objetivos, está a capacitação de alunos de graduação e 
estagiários de pós-graduação 
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília (HUB) 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 8/9/2017 
Data de término: 27/11/2019 
Coordenação: Soraya Coelho Leal 
Contato: sorayaodt@yahoo.com 

Inclusão científica em laboratórios das áreas de saúde  
e biológica com auxílio da internet

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56175 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: Muitas pessoas não têm a oportunidade de ter aulas práticas do ensino 
presencial ou não obtêm todos os seus potenciais benefícios. O objetivo principal 
deste projeto é promover a inclusão científica. Ele será executado por uma 
equipe multidisciplinar com experiência em educação no ensino médio, ensino 
a distância (licenciatura), desenvolvimento de pesquisa na área de Educação, 
produção de filmes, realização de projeto de extensão em 
laboratório e elaboração de “site”. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia - UnB 



Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 29/10/2016 
Data de término: 31/07/2018 
Coordenação: Alexis Fonseca Welker 
Contato: welker.af@gmail.com 

Integração Atenção Básica-Ensino como estratégia potencializadora para 
formação acadêmica 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56316 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 
Ementa: Na perspectiva de que os profissionais da equipe de saúde, em especial o 
enfermeiro, assumem a atuação de gerentes de unidades de saúde ou de grupos, 
essa proposta de extensão tem o intuito de articular esses conhecimentos, para que 
ao mesmo tempo em que cooperem com a atuação de tais gestores do cuidado, 
possam aprender a conduzir as ações para o alcance da missão do Sistema Único 
de Saúde.  
Local de realização: Centros de saúde de Ceilândia 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 11/1/2016 
Data de término: 11/2/2018 
Coordenação: Walterlania Silva Santos 
Contato: walterlania@unb.br 

Investigação e Tratamento dos Sintomasdo Trato Urinário Inferior em pessoas 
com Sindrome de Down 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55621 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: O projeto visa auxiliar a formação crítica do aluno, por meio de uma 
vivência prática dos atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções do trato 
urinário inferior em pessoas com Síndrome de Down (SD). Tem como público alvo, 
homens, mulheres e crianças com SD, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 



residentes no Distrito Federal e entorno. Tem como meta a responsabilidade social 
por proporcionar a métodos investigativos e possibilidade de ações educativas e de 
reabilitação. 
Local de realização: CRISDown - Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 5/2/2016 
Data de término: 5/2/2018 
Coordenação: Aline Teixeira Alves 
Contato: aline.urogineco@gmail.com 

LIBRAS – ampliando o convívio social 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57556 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: A limitação da comunicação entre surdos e ouvintes ocasiona restrições de 
convívio social a ambos. Dessa forma, o objetivo geral do projeto é proporcionar aos 
estudantes do Campus de Ceilândia - UnB a oportunidade de aprender 
sobre a temática e sinais necessários para uma comunicação básica na Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Com 
isso, propõe-se a realização de oficinas, rodas de conversas e grupos de estudo por 
meio de encontros semanais, 
com duração de 2 horas. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 30/05/2017 
Data de término: 30/05/2019 
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva 
Contato: isabella.monts@gmail.com 

Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57623 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 



Ementa: A Liga Acadêmica de Cardiologia em Enfermagem da Faculdade de 
Ceilândia pretende congregar alunos do curso de Enfermagem da mesma unidade, 
visando a integrá-los aos cenários da prática profissional. Tem como princípios o 
conhecimento, a educação e a assistência, como as inúmeras ligas acadêmicas 
criadas em outras universidades do Brasil e do mundo 
Local de realização: Brasília 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 7/10/2017 
Data de término: 7/10/2019 
Coordenação: Tayse Tâmara da Paixão Duarte
Contato: taysepaixao@unb.br 

Liga Acadêmica de Ciências do Movimento (LACiMov) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57150 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Sob a denominação de Liga Acadêmica de Ciências do Movimento, a 
seguir designada LACIMOV, fica instituída uma associação universitária autônoma 
e sem fins lucrativos, vinculada à Faculdade de Ceilândia (FCE) da Universidade 
de Brasília (UnB), com sede no Endereço: Campus UnB Ceilândia, Faculdade de 
Ceilândia QNN 14 Área Especial, Ceilândia Sul CEP 72220-140 - Brasília, DF - Brasil, 
com tempo e duração ilimitada, a qual se regerá pelo presente Estatuto Normativo e 
Regulador. 
Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 29/03/2017 
Data de término: 12/2/2019 
Coordenação: Ana Clara Bonini Rocha 
Contato: anaclara@unb.br 
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Liga Acadêmica de Feridas em Enfermagem 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55781 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: A Liga Acadêmica de Feridas em Enfermagem da Faculdade de Ceilândia 
pretende congregar alunos do curso de Enfermagem da mesma unidade, 
visando a integrá-los aos cenários da prática profissional. Tem como princípios o 
conhecimento, a educação e a assistência, como as inúmeras ligas acadêmicas 
criadas em outras universidades do Brasil e do mundo. 
Local de realização: FCE 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: programa
Área Temática: Saúde
Data de início: 6/2/2016 
Data de término: 5/2/2018 
Coordenação: Michelle Zampieri Ipolito 
Contato: ipolito@unb.br 

Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular - UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57662
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: A liga acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular – UnB trata-se de um 
grupo de estudantes que através da pesquisa e da extensão, pretende desenvolver 
atividades com a comunidade acadêmica e com moradores da Ceilândia, em 
pesquisas epidemiológicas na população de intervenção, afim de prevenção 
e promoção de saúde. De forma que através das evidências científicas e das 
observações culturais e sociais da população, apresentar soluções e realização de 
parcerias com os sistemas de saúde local. 
Local de realização: Centros de Saúde da Ceilândia 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 29/05/2017 
Data de término: 29/05/2019 
Coordenação: Vera Regina Fernandes da Silva Marães 
Contato: vrmaraes@gmail.com 



Saúde
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Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da Universidade de Brasília 
(LAGGUnB) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57765 
Unidade Acadêmica: Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM)
Ementa: O Programa de Extensão Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da 
UnB (LAGGUnB), é um espaço aberto para acadêmicos de todos os cursos da saúde 
e áreas afins, por ter o caráter multidisciplinar na sua concepção e atuação. 
Tem o objetivo de aprofundar o conhecimento prático e teórico nas questões do 
processo de envelhecimento humano, realizando atividades de ensino, pesquisa e 
extensão junto à comunidade acadêmica da UnB, profissionais, 
idosos e familiares do Distrito Federal. 
Local de realização: CEAM, Campus Darcy Ribeiro e Campus Ceilândia 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 14/07/2017 
Data de término: 15/07/2019 
Coordenação: Andréa Mathes Faustino 
Contato: ligagerontounb@gmail.com 

Liga Acadêmica de Pediatria em Saúde (LAPS) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55493 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ENF) 
Departamento de Enfermagem
Ementa: A LAPS permeia a integração do ensino, da pesquisa e da extensão 
em saúde da criança e do adolescente e fortalece a interação entre estudantes, 
profissionais, universidade e comunidade. Congrega ações de natureza política, 
técnica, educativa, científica, cultural e social. Tem-se como pressupostos teóricos 
e filosóficos a atenção humanizada, o cuidado integral, culturalmente competente 
e centrado na família. Adota-se a abordagem integrada ao desenvolvimento e às 
experiências de saúde e doença. 
Local de realização: Ambulatório de Pediatria e Unidades de Internação 
Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e Instituições de Ensino, 
de Saúde e Cuidado Infanto-Juvenil inseridas nas regiões de abrangência da 
Universidade. 



Saúde
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Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 24/03/2016 
Data de término: 24/03/2018 
Coordenação: Aline Oliveira Silveira 
Contato: alinesilveira@unb.br 
 
Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56551 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ENF) Departamento de 
Enfermagem 
Ementa: A Liga de Saúde e Espiritualidade da Universidade de Brasília – LIASE/UnB 
fundamenta-se na inter/transdisciplinaridade, partindo do pressuposto de que a 
realidade do cuidado em saúde, comporta a aplicação dos saberes e conhecimentos 
gerados por diferentes áreas da saúde em associação com outras disciplinas da 
área da saúde, filosofia, biologia, ecologia, religião dentre outras. 
Local de realização: Faculdade de Ciências da Saúde 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 11/05/2017 
Data de término: 16/03/2019 
Coordenação: Moema da Silva Borges 
Contato: enf@unb.br

Liga de Simulação em Saúde (LISSA) 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55474 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: Historicamente, o ensino das habilidades de enfermagem sempre se 
apoiou no uso da simulação. Os novos paradigmas da educação e da tecnologia 
permitiram avançar para o conceito de simulação. Essa proposta visa a criação de 
uma Liga de Simulação em Saúde do Curso de Enfermagem afim de proporcionar o 
desenvolvimento e a motivação dos seus membros e do corpo acadêmico do curso 
em enfermagem da Faculdade de Ceilândia/Universidade de Brasília através de 
atividades de pesquisa, ensino e extensão. 



Saúde
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Local de realização: Faculdade de Ceilândia 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: programa
Área Temática: Saúde
Data de início: 3/2/2016 
Data de término: 3/11/2018 
Coordenação: Marcia Cristina da Silva Magro 
Contato: marciamagro@unb.br 

Meditações Ativas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58216 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (FEF) 
Ementa: Oferecer à comunidade em geral, práticas corporais baseadas nas 
meditações ativas de Osho 
Local de realização: Centro Olímpico - C.O/ FEF 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 9/1/2017
Data de término: 9/1/2019 
Coordenação: Marcelo de Brito 
Contato: swkapish@unb.br 

O Autocuidado Apoiado na qualificação do atendimento às pessoas em 
condições crônicas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57774 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE)
Ementa: A realidade da assistência à saúde as pessoas em condições crônicas 
está centrada no ato prescritivo com poucos resultados efetivos. Neste sentido, foi 
desenvolvido a estratégia do autocuidado apoiado visando qualificar melhor a 
assistência, empoderando o usuário e o tornando mais ativo no processo. 
Este projeto permitirá desenvolver estratégias gerenciais e assistenciais para 
implementação desta metodologia, com vista a qualificar a assistência e 
buscar evidências que fundamentem esta prática. 
Local de realização: Centro de Saúde de Ceilândia nº8  



Saúde
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Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/2/2017 
Data de término: 10/4/2019 
Coordenação: Josiane Maria Oliveira de Souza 
Contato: josianemariasouza@gmail.com 

Observatório da Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Sus 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55767 
Unidade Acadêmica: FD/DSC 
Ementa: Esse projeto visa apoiar a implantação do Observatório da Política 
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
(LGBT), no Sistema Único de Saúde (SUS), no que diz respeito à organização 
de três linhas de ações. 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação em 
Saúde. 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: programa
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 9/1/2018
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: comsaude@unb.br 
(61) 3107 1820

Oficinas Esportivas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57795 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (FEF)
Ementa: Oferecer à comunidade um programa de atividades esportivas 
pedagogicamente orientado por princípios recreativos e culturais, voltado às 
necessidades bio-psico-sociais de crianças e adolescentes de 6 a 11 anos de idade. 
Criar um espaço de atuação interdisciplinar que reúna os professores ligados 
à formação didático-metodológica e oportunize aos alunos a vivência de uma 
experiência de ensino concreta. Aplicar e renovar conhecimentos e tecnologias 
educacionais relacionadas com a Educação Física. 



Saúde
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Local de realização: Centro Olímpico da FEF 
Ano de criação: 2013 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 6/1/2017 
Data de término: 8/1/2018 
Coordenação: Luiz Cézar dos Santos 
Contato: oficinasesportivas@gmail.com 
(61) 3107-2560

Orientação Fonoaudiológica do Paciente com Câncer de Cabeça e Pescoço 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56093 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Na rotina do atendimento do CACON do HUB, os pacientes de câncer de 
cabeça e pescoço participam de uma primeira consulta com as orientações da 
equipe multidisciplinar médico, enfermagem, nutrição, odontologia, serviço 
social, psicologia, fisioterapia sobre o tratamento de radioterapia e quimioterapia. 
de fonoaudiologia fará parte da equipe orientando antes e durante o tratamento, 
inclusive propondo a confecção de um folder ilustrativo sobre os cuidados com a 
voz, deglutição e alimentação 
Local de realização: CACON Hospital Universitário de Brasilia 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 17/06/2016 
Data de término: 17/06/2018 
Coordenação: Cristina Lemos Barbosa Furia 
Contato: furiacristina@gmail.com 

Pólo de Prevenção DST/Aids 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56394 
Unidade Acadêmica: IH/SER 
Ementa: O Polo de Prevenção DST e Aids é um projeto de extensão sediado 
no Departamento de Serviço Social/IH/UnB. Atualmente incluiu em suas ações 
campanhas de testagem com diagnóstico rápido para HIV, Sífilis e Hepatite C, 
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voltadas para a comunidade universitária e comunidade externa. No intuito 
de expandir tais campanhas para outros campi, e responder as demandas da 
comunidade externa, necessita ampliar e capacitar sua equipe, composta por 
profissionais, serviços técnicos e estudantes extensionistas 
Local de realização: “Campus Darcy Ribeiro“ 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 2/1/2017 
Data de término: 2/1/2019 
Coordenação: Mario Angelo Silva 
Contato: poloprevencaounb@gmail.com 
(61) 3107-6736

Prevenindo e Tratando os Distúrbios Miccionais e Evacuatórios 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55627
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE) 
Ementa: O projeto “Prevenindo e Tratando os Distúrbios Miccionais e Evacuatórios” 
visa auxiliar a formação crítica do aluno, por meio de uma vivência prática dos 
atendimentos fisioterapêuticos nas disfunções pélvicas. Tem como público alvo 
os grupos sociais populares de idosos de ambos os sexos, usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), residentes na Região Administrativa de Ceilândia - DF. Tem 
como meta a responsabilidade social por proporcionar a possibilidade de ações 
educativas e de reabilitação. 
Local de realização: Centro de Saúde 4 de Ceilândia 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 18/04/2016 
Data de término: 18/04/2018 
Coordenação: Aline Teixeira Alves 
Contato: aline.urogineco@gmail.com 
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Programa de atividade física para idosos  
com diagnóstico de doenças crônico degenerativas 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56673 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (FEF)
Ementa: Programa de exercícios físicos regulares e orientado para pessoas com 
diagnóstico de doenças crônico degenerativas, devidamente encaminhados pelo 
HUB e hospitais públicos do Distrito Federal. 
Local de realização: Centro Olímpico 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/6/2016 
Data de término: 10/6/2018 
Coordenação: Marisete Peralta Safons 
Contato: mari7@unb.br 
(61) 3107-2557

Programa de Gerenciamento de risco e segurança do paciente 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57452 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: Desde que o cuidado inseguro foi reconhecido como problema de saúde 
pública, esforços surgiram para compreender a natureza e o impacto do erro a fim 
de encontrar soluções adequadas. O presente PEAC tem como objetivo apoiar ações 
de gerenciamento de riscos nos serviços de saúde visando promover qualidade e 
segurança ao cuidado à saúde, por meio da integração ensino-serviço. 
Local de realização: Núcleos de Segurança do Paciente, Instituições de saúde e de ensino.
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 20/11/2017 
Data de término: 19/11/2019 
Coordenação: Thatianny Tanferri de Brito Paranaguá 
Contato: ttb.paranagua@gmail.com 
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Programa Universidade do Envelhecer - UniSer: Arte de Viver 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57823 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O Programa Universidade do Envelhecer: UniSer – Arte de Viver da 
Universidade de Brasília, tem como objetivo fomentar ações integradoras norteadas 
pelos eixos Educação e comunicação; Envelhecimento e saúde; Políticas públicas 
e direito; Arte e cultura, de modo a ampliar as capacidades e habilidades na vida 
adulta e dos idosos da comunidade. Visa assim a adoção de comportamento que 
estimule a intergeracionalidade, cidadania, o empoderamento e o desenvolvimento 
humano e social. 
Local de realização: Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2017 
Data de término: 12/12/2020 
Coordenação: Eliana Fortes Gris 
Contato: elianagris@gmail.com 

Projeto de Acolhimento na Regional de Saúde Ceilândia:  
universitário que acolhe 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57358 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Este projeto objetiva apoiar o processo de implantação da humanização 
no contexto do SUS/DF, por meio do acolhimento, como ferramenta de práticas 
inclusivas de saúde. O acolhimento vem ganhando importância crescente e, busca 
recontextualizar as questões do acesso e recepção dos usuários aos serviços. A 
dificuldade do acesso tem levado a população a utilizar urgência e emergência, 
como porta de entrada ao SUS. A Política de Humanização é uma iniciativa que visa 
a superação desta situação. 
Local de realização: Regional de Saúde da Ceilândia - Hospital Regional da 
Ceilândia e no Campus UnB Ceilândia. 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
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Data de início: 17/03/2017 
Data de término: 17/03/2019 
Coordenação: Cris Renata Grou Volpe 
Contato: crgrou@unb.br 
(61) 3107-8419 

Projeto de Criação da Rede de Observatórios das Políticas de Promoção da 
Equidade em Saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56179 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: Esse projeto visa a implantação da Rede de Observatórios das Políticas 
de Promoção da Equidade em Saúde no SUS que abarcará quatro observatórios:o 
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 
Campo, da Floresta e das Águas(OBTEIA),Observatório da Política Nacional 
de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. O 
Observatório da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e o 
Observatório da Saúde da População em Situação de Rua 
Local de realização: Universidade de Brasília 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 8/1/2018  
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: valeriamendonca@gmail.com 

Projeto de Extensão Hospital Universitário de Brasília

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56231 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina (FM)  
Ementa: Serão apresentadas palestras a respeito de aleitamento materno, planejamento 
familiar, prevenção do câncer de mama e colo uterino, prevenção das DSTs.
Local de realização: Maternidade e pacientes do ambulatório do HUB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
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Data de início: 16/08/2016 
Data de término: 15/08/2018 
Coordenação: Salete da Silva Rios 
Contato: saleterios@ig.com.br 

Projeto de implantação da sistematização da assistência de enfermagem no HRC

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57163 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O projeto é composto por 7 fases: Fase1 diagnóstico situacional do 
conhecimento prévio dos enfermeiros sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem.Fase 2 capacitação dos enfermeiros sobre Teorias de Enfermagem e 
SAE. Fase 3 construção em conjunto dos instrumentos que subsidiarão implantação.
Fase 4 implantação em uma unidade de internação como piloto. Fase 5 validação 
dos instrumentos. Fase 6 implantação e acompanhamento em todo HRC. Fase 7 
analise do processo de implantação. 
Local de realização: Hospital Regional de Ceilândia 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 11/11/2016 
Data de término: 11/10/2018 
Coordenação: Silvana Schwerz Funghetto 
Contato: silvana.funghetto@gmail.com 

Projeto de Saúde Auditiva no Hospital Universitário de Brasília 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57646 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Levantamento, planejamento e execução de ações que norteiam o serviço 
de saúde auditiva existente seguindo o plano diretor do hospital e as diretrizes 
do Ministério da Saúde. Capacitação dos profissionais e definição de protocolos, 
fluxogramas e atendimento em equipe multiprofissional. O programa contará com 
a participação dos docentes e discentes do curso de fonoaudiologia, equipe de 
Fonoaudiologia e equipes afins da Instituição, consolidando a fonoaudiologia na 
equipe da reabilitação. 
Local de realização: Hospital Universitário de Brasília 
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Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 25/05/2017 
Data de término: 15/05/2019 
Coordenação: Isabella Monteiro de Castro Silva 
Contato: isabellamcsilva@unb.br 

Projeto Educanvisa à Distância 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56467 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O Projeto Educanvisa a Distância busca-se ampliar o Projeto Educanvisa: 
Educação em Vigilância Sanitária, abrangendo um maior contingente de municípios 
brasileiros por meio da modalidade da Educação a Distância. Tem 
por finalidade a descentralização das ações educativas em vigilância sanitária; o 
fortalecimento do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária; a promoção da capacitação de professores da rede pública 
de ensino, de profissionais das 
áreas de Educação e da vigilância sanitária.
Local de realização:  
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 4/3/2017 
Data de término: 30/08/2019 
Coordenação: Walter Massa Ramalho 
Contato: walter.ramalho@gmail.com 

Projeto Escola de Avós e Oficinas de Quedas: Aprender Para Prevenir 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55476 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: O envelhecimento acarreta alterações estruturais e funcionais no 
organismo, que predispõem ao surgimento de doenças crônico-degenerativas, à 
redução da capacidade funcional e ao aumento do risco de quedas. Com o intuito 
de prevenir quedas e outros desfechos adversos na saúde dos idosos, o projeto 
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“Escola de Avós e Oficina de Quedas: aprender para prevenir” propõe ações em 
saúde: atividades educativas, rastreamento de idosos em risco de 
quedas e fragilidade, programa de exercícios terapêuticos. 
Local de realização: Corpo de Bombeiros de Ceilândia e Hospital Regional de 
Ceilândia 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 3/5/2016 
Data de término: 3/5/2018 
Coordenação: Patrícia Azevedo Garcia 
Contato: patriciaagarcia@unb.br 
(61) 3107-8416

Promoção de Práticas Saudáveis com os  
idosos do Centro de Saúde 09 de Ceilândia 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55669 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Este projeto tem como objetivo a promoção de práticas saudáveis na 
população idosa que pertence a área de referência do Centro de Saúde 09 de 
Ceilândia – DF. A estratégia a ser utilizada é de trabalho em grupo como base 
para a promoção da saúde, prevenção de doenças e estímulo do processo de 
envelhecimento saudável e ativo, por meio de palestras, campanhas e atividades 
culturais. As atividades serão desenvolvidas por discentes e docentes do 
curso de enfermagem da UNB – Faculdade de Ceilândia. 
Local de realização: Sala de Reuniões do Centro de Saúde 09 de Ceilândia. 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 21/05/2016 
Data de término: 21/05/2018 
Coordenação: Janaina Meirelles Sousa 
Contato: sjana@unb.br  
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Reabilitação protética de pacientes com defeitos maxilofaciais 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 54438 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ODT)  
Ementa: O desenvolvimento de novas técnicas de tratamento do câncer permitiu 
que a sobrevida dos pacientes fosse maior, e que estes lidem por mais tempo com 
as seqüelas do tratamento. O tratamento das neoplasias malignas pode 
envolver cirurgia excisional, o que acarreta o surgimento de seqüelas físicas muito 
importantes. O objetivo deste projeto é desenvolver um programa de reabilitação 
maxilofacial para a população com defeitos em região de cabeça e pescoço. 
Local de realização: Clínica de Ensino de Graduação, Divisão de Odontologia do 
Hospital Universitário de Brasília 
Ano de criação: 2010 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 8/12/2016 
Data de término: 8/11/2018 
Coordenação: Aline Úrsula Rocha Fernandes 
Contato: pbmfunb@gmail.com 
(61) 3448-5275

Reanimando na Atenção Primária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56282 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB) 
Ementa: Projeto de capacitação de profissionais de enfermagem que incorpora a 
educação em prevenção primária (detecção e modificação dos fatores de risco para 
doenças cardiovasculares)  e reconhecimento dos sinais de um evento 
cardiopulmonar iminente, bem como educação sobre prevenção de mortes evitáveis. 
Além disso, visa construção de cartilha com orientações sistematizadas para 
atendimento do indivíduo em parada cardiorrespiratória para 
profissionais de enfermagem . 
Local de realização: Centros de Saúde da Ceilândia 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
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Área Temática: Saúde
Data de início: 8/10/2016 
Data de término: 8/10/2018 
Coordenação: Márcia Cristina da Silva Magro 
Contato: marciamagro@unb.br 

Rodas e Danças 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55780 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (FEF) 
Ementa: O projeto visa a implementação de atividades relacionadas a expressão 
corporal e à dança com indivíduos de 18 a 50 anos de ambos os sexos, que utilizam 
cadeiras de rodas. As atividades ocorrerão duas vezes por semana com 60 minutos 
cada. Tem como objetivo a construção de espaços interativos, expressivos e 
criativos com a participação efetiva do grupo no processo de construção das 
atividades. O projeto baseia-se na relação dos processos expressivos para a 
promoção da socialização e autonomia. 
Local de realização: Sala 18 (dança) - Centro Olímpico da Faculdade de Educação 
da UnB 
Ano de criação: 2015 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 5/5/2016 
Data de término: 5/6/2018 
Coordenação: Alice Maria Corrêa Medina 
Contato: licinhamedina@gmail.com

Sala de Situação de Saúde 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57704 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: A Sala de Situação tem como finalidade alcançar um objetivo específico 
em situações julgadas problemáticas que afetam determinada população (POTVIN; 
GENDRON, 2006, p. 66). Desta forma, não é possível imaginar uma Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Brasília de referência sem tal ferramenta, e 
futuros profissionais sem essa qualificação que lhe proporciona uma visão ampliada 
e diferenciada dos indicadores de saúde e operacionalização dos mesmos. 
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Local de realização: Faculdade de Ciências da Saúde 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 8/4/2017 
Data de término: 4/5/2019 
Coordenação: Jonas Lotufo Brant de Carvalho 
Contato: jonas.brant@gmail.com 

Saúde em Casa 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56189 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Este programa de extensão será realizado em parceria com a Secretaria 
de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio dos Núcleos Regionais de Atenção 
Domiciliar da região Leste. Tem como objeto a qualidade da assistência domiciliar 
desempenhada por este núcleo especificamente e pretende 
participar ativamente das atividades da equipe e complementar estas com 
informações e capacitações aos profissionais de saúde, aos cuidadores, familiares e 
pacientes atendidos pelo Programa de Atenção Domiciliar.
Local de realização: Núcleos Regionais De Atenção Domiciliar Da Região De Saúde 
Leste Do Distrito Federal 
Ano de criação: 2011 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 9/1/2016
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Diane Maria Scherer Kuhn Lago 
Contato: diane.lago@gmail.com 

Saúde Integral em Famílias Carentes do Distrito Federal 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55853 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Medicina (FM) 
Ementa: O Projeto se propõe a fazer Educação e Promoção de Saúde em famílias 
carentes do DF (Santa Maria (Porto Rico), Recanto das Emas (Quadras:509-510 
e 511) Estrutural (na Invasão de Santa Luzia), Itapoã e Ceilândia (Sol Nascente) e 
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Prevenção de Doenças Crônicas e Infecciosas. Participam alunos de graduação e de 
pós graduação de vários cursos da UnB: Nutrição, Medicina, Odontologia, Farmácia, 
Agronomia, Biologia, Letras, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional.  
Local de realização: Recanto das Emas, Santa Maria (Porto Rico), Estrutural (Santa 
Luzia), Itapoã, Ceilândia (Sol Nascente). 
Ano de criação: 2000 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 15/05/2016 
Data de término: 12/04/2018 
Coordenação: Lenora Gandolfi 
Contato: lenoragandolfi1@gmail.com 
(61) 3107 1989

Saúde mental, vulnerabilidades sociais, participação e redes de proteção 
comunitária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56037 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS) 
Ementa: Este projeto tem por objetivo desenvolver a abordagem do Tratamento 
Comunitário-TC, no Distrito Federal, junto às pessoas ou populações em situação de 
vulnerabilidade social, mais especificamente com processos de adoecimento 
mental ou com o uso problemático de substâncias psicoativas e outros grupos em 
decorrência das desigualdades e iniquidades sociais. Além da intervenção, serão 
realizados processos formativos e investigativos sobre o TC, com a 
articulação intersetorial e comunitária.  
Local de realização: 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 15/11/2016 
Data de término: 14/11/2018 
Coordenação: Maria da Glória Lima 
Contato: limamg@unb.br
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Semana da Saúde, Gênero e Sexualidade 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55680 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/DSC)  
Ementa: Este projeto visa trazer as discussões atuais sobre gênero e sexualidade 
e sua relação com a saúde para dentro da academia, integrando diversos atores 
sociais através do encontro entre graduandos, professores, gestores e 
movimentos sociais para a construção de novos conhecimentos 
Local de realização: ECOS - Lab de Educação, informação e Comunicação em Saúde.
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 8/1/2016 
Data de término: 9/1/2018
Coordenação: Ana Valéria Machado Mendonça 
Contato: comsaude@unb.br 
3107 1820

Serviço de Avaliação Psicológica (SAPsi)
 
Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57354 
Unidade Acadêmica: Instituto de Psicologia (IP) 
Ementa: O Serviço de Avaliação Psicológica (SAPsi) visa a formação de estudantes 
e profissionais da Psicologia na prática da avaliação psicológica (AP). O projeto 
busca um modelo integrativo de ensino, pesquisa e extensão para qualificar 
os psicólogos na condução de uma AP, incluindo o desenvolvimento de habilidades 
técnicas, teóricas e éticas. O projeto beneficiará também a comunidade carente 
de Brasilia e entorno, bem como a comunidade acadêmica da UnB, por meio da 
prestação de serviços em AP. 
Local de realização: CAEP-UnB 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 4/11/2017 
Data de término: 4/10/2019 
Coordenação: Sérgio Eduardo Silva de Oliveira 
Contato: sesoliveira@unb.br 
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Serviço de Fisioterapia Veterinária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56359 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O objetivo do projeto foi criar um serviço de fisioterapia veterinária 
no Hospital Veterinário da UnB/FAV e proporcionar o estudo das modalidades 
fisioterápicas e reabilitação aos alunos de graduação e pós-graduação de medicina 
veterinária, bem como melhorar as condições de atendimento de cães e gatos no 
Hospital Veterinário da UnB e atender demanda de reabilitação e tratamento pós-
operatório de diversas doenças. Nesta nova etapa com o atendimento consolidado, 
visamos a melhoria do serviço. 
Local de realização: Hospital Veterinário de Pequenos Animais da FAV- UnB 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/11/2016 
Data de término: 10/11/2018 
Coordenação: Ana Carolina Mortari 
Contato: acmortari@unb.br

Serviço Oftalmologia Veterinária 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 55713 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O projeto atende a comunidade do DF e entorno e Médicos Veterinários 
que necessitem auxílio na conduta de seus casos clínico-cirúrgicos, bem como 
auxílio diagnóstico. Objetiva-se fomentar a extensão dentro da universidade e 
fornecer um atendimento diferenciado e de qualidade aos animais da comunidade. 
Pretende-se, com a casuística deste serviço, contribuir com o ensino teórico e 
prático das disciplinas profissionalizantes do curso de graduação em 
Medicina Veterinária da UnB e a pesquisa. 
Local de realização: Hospital Veterinário da FAV 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 6/1/2016
Data de término: 6/1/2018 
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Coordenação: Paula Diniz Galera 
Contato: paulaeye@unb.br 

Sinais e sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e 
do Transtorno do Processamento Auditivo 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 58429 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ceilândia (FCE/UnB)
Ementa: Trata-se de um projeto de extensão que será desenvolvido em escolas 
públicas do Distrito Federal. O objetivo deste projeto é esclarecer aos professores 
destas escolas os principais sinais e sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade e do Processamento Auditivo, visando mapear o conhecimento 
destes sinais e sintomas pelos professores, como também auxiliá-los em condutas 
direcionadas no ambiente escolar. 
Local de realização: Escolas Públicas do Distrito Federal 
Ano de criação: 2017 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 10/2/2017 
Data de término: 28/09/2018 
Coordenação: Valéria Reis do Canto Pereira 
Contato: vrcantopereira@gmail.com 

Transplante Dental 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57115 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ODT) 
Ementa: A proposta deste projeto de extensão é atuar junto aos pacientes atendidos 
na Clínica de Odontologia do HUB e pacientes triados no Hospital Regional do 
Paranoá -DF, onde a perda dental é muito prevalente. O objetivo de 
realização dos transplantes dentais autógenos em substituição aos dentes perdidos 
é restaurar função, oclusão, estética e, acima de tudo, promover saúde bucal e 
recuperação da auto-estima visto a substituição de um dente 
condenado à extração por outro elemento dental sadio 
Local de realização: Clínica de Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do HUB
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
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Área Temática: Saúde
Data de início: 22/11/2016 
Data de término: 21/11/2018 
Coordenação: Sergio Bruzadelli Macedo 
Contato: bruzadel@uol.com.br 

Tratamento Periodontal em pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 e 2

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57470 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS)  
Ementa: O projeto tem como proposta oferecer tratamento periodontal a pacientes 
com Diabetes Mellitus tipo 1 e 2 e avaliar se o controle da infecção periodontal 
resulta em melhora nos níveis de hemoglobina glicada; proteína C reativa 
(PCR) triglicerídeos e colesterol total/frações. A viabilização deste projeto 
possibilitará o oferecimento ao paciente diabético não controlado melhores 
condições de saúde periodontal, refletidas diretamente em maior bem estar físico e 
maior auto-estima. 
Local de realização: Clínica de Odontologia UnB 
Ano de criação: 2014 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 4/12/2017 
Data de término: 3/11/2019 
Coordenação: Maria do Carmo Machado Guimarães 
Contato: mmgcarmo@gmail.com 

Trauma Dental: Prevenção e Tratamento 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57859 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS/ODT) 
Ementa: Projeto de Extensão e Ação Contínua “Trauma dental: prevenção e 
tratamento" foi criado em Julho de 2011 com a finalidade de promover a saúde 
e o bem estar das pessoas acometidas por traumatismos dentários, através de 
medidas preventivas e de tratamento das sequelas. Para tal, conta com infra-
estrutura e equipe altamente especializada na realização de ações preventivas e de 
atendimento especializado do público alvo, sem qualquer custo e através de uma 
abordagem multidisciplinar e contínua. 
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Local de realização: Hospital Universitário de Brasília e Escolas da rede da SES do 
Distrito Federal 
Ano de criação: 2012 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 7/10/2017 
Data de término: 7/10/2019 
Coordenação: Liliana Vicente Melo de Lucas Rezende 
Contato: lilianarezende@unb.br 

Treinamento em Primeiros Socorros de Cães e  
Gatos para a Comunidade do DF e Entorno 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 56055 
Unidade Acadêmica: FAV 
Ementa: O serviço de clínica médica de animais de companhia do hospital 
veterinário da UnB possui uma rotina com grande número de atendimentos de casos 
emergenciais como trauma, sepse, intoxicaçoes e parada cárdio-cérebropulmonar, 
entre outros, os quais exigem procedimentos e condutas rápidas para salvar a vida 
do animal. 
Local de realização: Hospital Veterinário FAV-UnB 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 9/1/2016
Data de término: 9/1/2018 
Coordenação: Gláucia Bueno Pereira Neto 
Contato: intensivet@gmail.com 

Unidade de Atendimento Nutricional ao Atleta Paraolímpico 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 57341 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciências da Saúde (FS)  
Ementa: Trata-se de proposta de uma unidade de atendimento nutricional ao atleta 
paraolímpico junto à Universidade de Brasília. O esporte paraolímpico brasileiro 
apresenta crescimento constante, com bom desempenho em eventos 
esportivos continentais e mundiais. O presente projeto possibilitará 
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acompanhamento nutricional de atletas paraolímpicos colaborando com a 
preparação de equipes para competições regionais, nacionais e internacionais 
incluído os Jogos Paralímpicos. 
Local de realização: Núcleo de Nutrição 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde 
Data de início: 5/1/2017 
Data de término: 28/02/2019 
Coordenação: Teresa Helena Macedo da Costa 
Contato: projetounatleta@gmail.com 
(61) 3107-0092

Viva Bem UnB 

Código no Sistema de Extensão (SIEX): 54948 
Unidade Acadêmica: Faculdade de Educação Física (FEF)
Ementa: A proposta desta nova atividade de extensão é proporcionar novos 
conhecimentos para os participantes que se interessam pelo dialogo, não só 
trazendo dinamismo ao aprendizado, mas também a possibilidade de sintetizar o 
conhecimento por meio da produção audiovisual em sua práxis cotidiana. 
Local de realização: Centro Olímpico 
Ano de criação: 2016 
Tipo de ação: projeto 
Área Temática: Saúde
Data de início: 4/4/2016 
Data de término: 4/4/2018 
Coordenação: Felipe Rodrigues da Costa 
Contato: fcostavix@gmail.com 
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PERGUNTAS FREQUENTES

Orientações aos estudantes extensionistas:  
bolsistas e não-bolsistas que estão vinculados à Projetos de 
Extensão (PEAC)

1) Não consigo fazer o login no SIEX (diz que o e-mail não é 
cadastrado, e quando tento fazer o cadastro diz que o CPF já é 
cadastrado):
Certifique-se que digitou corretamente seu e-mail ou CPF. 
Lembre-se que o e-mail utilizado para inscrição geralmente é o 
mesmo que foi cadastrado no site do Matriculaweb.

2) Recuperação de Senha
Tente efetuar a recuperação de senha, verifique se o e-mail foi 
direcionado a sua caixa de entrada, caixa de spam ou lixeira.

3) Ainda não consigo efetuar o login
Persistindo o problema ligue para 3107 0325 ou compareça ao 
departamento DTE, no Decanato de Extensão, prédio da Reitoria, 
2° piso, Sala B1-42.

4) Como consigo verificar as atividades que participei ou que 
estou inscrito (a)?
Acesse o link https://www.sistemas.unb.br/siex/publico/inscricoes.
xhtml e insira o CPF cadastrado.

 5) Quando recebo o pagamento da minha bolsa de extensão?
Os pagamentos são realizados após o dia 20 de cada mês desde 
que o professor tenha efetuado o registro no SIEX.

6) Emissão de certificados
A emissão de certificados para cursos e projetos realizados em 
2017 em diante será digital e poderá ser efetuada no próprio site 
do Sistema SIEX, a partir de fevereiro de 2018.



7) Declaração de participação
A emissão de certificados para cursos e projetos realizados em 
2017 em diante será digital e poderá ser efetuado no próprio site 
do Sistema SIEX, a partir de fevereiro de 2018.
 
8) Integralização de Créditos
O Decanato de Extensão informa a SAA ao final de cada semestre 
a listagem com o nome dos alunos que tiverem sua participação 
comprovada por meio de frequência. O aluno(a) pode receber 
até 4 créditos por semestre. A integralização de créditos só é 
válida para um projeto, sendo assim, a participação em mais de 
um projeto de extensão não implica na integralização de outros 
créditos. Tanto o extensionista bolsista quanto o não-bolsista 
podem ter reconhecida a participação em PEAC por meio da 
integralização de créditos de extensão no histórico escolar se 
houver esta previsão. Para tanto, o estudante deve consultar o 
coordenador de graduação de sua unidade para saber se há a 
previsão de integralização crédito em extensão e qual o limite 
dessa integralização no histórico escolar.

9) Meu crédito não aparece em meu histórico.
A SAA central é responsável pela inserção dos créditos no 
histórico do aluno(a). Caso seu crédito não tenha sido efetuado 
entre em contato pelos número 3107 0358/0225 ou compareça 
ao Prédio da Reitoria. Vale ainda lembrar que cada curso tem um 
limite para a integralização de créditos de extensão, informe-se na 
secretaria do seu departamento ou na SAA.

 10) Preciso de uma declaração de participação em projeto de 
extensão
A solicitação deve ser enviada para o e-mail dtesecretaria@gmail.
com, com nome completo, matrícula, nome do projeto, período 
de participação e se foi ou é aluno bolsista ou voluntário. Se você 
está participando de algum processo de seleção e necessita 
da declaração, fique atento aos prazos, pois precisamos de um 
prazo mínimo de 5 dias úteis para emissão da declaração, pois a 
emissão envolve a participação do DEX e da SAA.



11) Certificação de participação em atividades da Semana 
Universitária

 - Semuni 2013 e anos anteriores

Para emissão de certificados da Semana Universitária de 2013 e 
anos anteriores, o participante deve procurar o DEX, da Reitoria, 2 
piso, Sala B1-42. Telefone para contato: (61) 3107 - 5917.

- Semuni 2014

Já os certificados da Semana Universitária 2014 podem ser 
retirados no site programasdeextensao.unb.br, com seu login e 
senha. Após autenticação, basta clicar em "Certificados" e gerar o 
documento.

- Semuni 2015

Em relação à Semuni 2015, ainda não houve a emissão de 
certificado, devido a problemas no sistema utilizado. Assim, será 
emitida uma declaração comprovando a participação durante 
a semana. O estudante, portanto, deverá enviar um e-mail para 
semanauniversitariaunb@gmail.com informando seu nome 
completo, CPF, Matrícula FUB e o nome do evento que participou. 
Se lembrar o nome do coordenador da atividade, melhor ainda.

- Semuni 2016

A certificação da Semana Universitária 2016 está sendo emitida 
como declaração de participação no evento. Para fazer a 
solicitação, envie um e-mail para semanauniversitariaunb@gmail.
com informando seu nome completo, CPF, Matrícula e o nome do 
evento que participou. ATENÇÃO: para emissão de declaração 
é necessário que o professor coordenador da atividade tenha 
lançado a lista de frequência dos participantes no sistema. Assim, 
antes de fazer a solicitação por e-mail, verifique junto ao professor 
se esses dados estão lançados no SIEX.



O prazo para recebimento da declaração é de 20 dias corridos, 
contados a partir da solicitação via e-mail.

12) Quanto à dedicação dos estudantes
O extensionista é o estudante  - bolsista e não bolsista  - que 
participa oficialmente de um Projeto de Extensão de Ação 
Contínua (PEAC). Para tanto ele necessita assinar o Termo 
de Compromisso do Estudante Extensionista, disponível para 
download na página do DEX. O Termo de Compromisso do 
Estudante Extensionista deve ser assinado também pelo 
coordenador do projeto. O extensionista deve dedicar 15 horas 
semanais, 60 horas mensais para o PEAC - organizadas de acordo 
com o plano de trabalho elaborado com o coordenador da ação.

13) Extensionista bolsista
O extensionista bolsista é aquele extensionista que foi 
selecionado para o programa de bolsas de extensão - PIBEX . 
Ao ser selecionado ele se compromete a participar da Semana 
Universitária apresentando uma comunicação em pôster do seu 
trabalho no projeto.



CONTATO

A Diretoria Técnica de Extensão (DTE) articula, apoia
e gerencia programas e projetos como os Projetos de
Extensão de Ação Contínua – PEACs propostos pelas
unidades acadêmicas e demais órgãos da UnB e o Programa
Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX. Além de lançar
editais internos de fomento, a DTE responde pela formulação
de indicadores para a avaliação da produtividade das ações
extensionistas e a integralização de créditos em Extensão.
Promove ainda, com base na perspectiva da Comunicação
Integrada e dentro de estrutura organizacional pioneira, o
diálogo entre as interfaces comunicacionais, administrativas
e institucionais nos seus campos de atuação, fomenta e
organiza as publicações e desenvolve processos e fluxos
para consolidação do planejamento estratégico e do Plano
de Desenvolvimento Institucional-PDI do DEX.

Diretoria Técnica de Extensão
Telefone: 3107-0325
E-mail: dtedex@gmail.com
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