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EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA ( www.unifacvest.com e www.unifacvest.com.br/ava )
Cursos de extensão “lato sensu”:
• INCÊNDIO E A ENGENHARIA DE SEGURANÇA;
• REPRODUÇÃO ANIMAL;
• INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA;
• PSICOLOGIA CLÍNICA;
• CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA;
• ENFERMAGEM ONCOLÓGICA;
• ENFERMAGEM CARDIOLÓGICA;
• REABILITAÇÃO CARDIACA A GRUPOS ESPECIAIS;
• ANALISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS;
• DIREITO PROCESSUAL CÍVIL;
• AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL;
• ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
• DIDÁTICA PSICOPEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR E GESTÃO ESCOLAR NA
EDUCAÇÃO BÁSICA;
• EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA;
• INCLUSÃO ESCOLAR: Gestão e Ação Didática;
• EMERGÊNCIA E URGÊNCIA;
• PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA;
• PSICOLOGIA, TRABALHO E ORGANIZAÇÕES;
• EDUCAÇÃO FÍSICA E A AÇÃO DIDÁTICA: RECREAÇÃO, TREINAMENTO E
CONSCIÊNCIA CORPORAL;
• GESTÃO AMBIENTAL;
• DIREITO E AS PRÁTICAS JURÍDICAS;
• GESTÃO EMPREENDEDORA;
• GESTÃO PÚBLICA: SERVIÇOS E PESSOAS;
• FINANÇAS E A GESTÃO;
• GESTÃO DE EMPRESAS FARMACÊUTICAS;
• ENGENHARIA DE SISTEMAS E A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO;
• PUBLICIDADE, MIDIA E COMUNICAÇÃO;
• SEGURANÇA PÚBLICA, GESTÃO E DIREITO;
• DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL;
• DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO;
• EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR;
• ESPORTE ESCOLAR;
• QUALIDADE DE VIDA E A TERCEIRA IDADE;
• GESTÃO EM SAÚDE;
• ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AAE);
• HISTORIOGRAFIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL;
• FISIOLOGIA DO EXERCICIO:TREINAMENTO DESPORTIVO E PRESCRIÇAO DO
EXERCICIO FISICO;
• GESTÃO E DIREITO DE TRÂNSITO;;
• ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA;
• ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA.
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO “lato sensu” EAD (www.unifacvest.net)
As atividades de extensão, além dos cursos de pós-graduação “lato sensu” são contempladas
nas áreas de:
• Ciências Administrativas e de Negócios;
• Ciências Biológicas e da Saúde;
• Ciências Exatas e Tecnológicas;
• Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;
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Engenharias;
Diversos.

Eventos de extensão (www.unifacvest.net) – (www.unifacvest.com.br/ava)/(com ementário) de Extensão
UNIFACVEST-EAD/PRESENCIAL, relacionados com as áreas de conhecimento citadas
anteriormente:
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EAD.AEC – CONHECENDO A NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
(EPI)
O conteúdo apresenta apostiladamente e com vídeo aulas o que é e como
funcionam os equipamentos de proteção individuais obrigatórios em diversas
atividades e profissões. O objetivo é preparar o acadêmico ao mundo profissional
com o conhecimento necessário sobre EPIs;
EAD.AEC – EAD PLUS II – SOCIOLOGIA GERAL
Neste curso o acadêmico encontra uma larga quantidade de aulas e palestras
sobre sociologia geral de diversos nomes do cenário nacional. Questões
humanas, políticas, sociais, ética, moral, cidadania entre outros. Tem como
objetivo oferecer ao acadêmico, independente de curso, uma visão ampla de
mundo;
EAD.AEC – VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL POR SLAVOJZIZEK – MÓDULO I
O curso de violência institucional aborda questões de direitos humanos,
terrorismo de estado e violência policial na visão do filósofo e sociólogo Slavoj
Zizek. Tem como objetivo dar um enfoque nos temas de acordo com uma noção
global para com a sociedade como um todo;
EAD.AEC – GENERO EM DISCUSSÃO – MÓDULO II
Este curso aborta temas de discussão de genêro, sexualidade, fobias étincas entre
outros. Tem como objetivo dar ao aluno do ensino superior uma visão atual dos
direitos do ser humano no século XXI;
EAD.AEC – ESTATUDO DA OAB – MÓDULO I
O conteúdo deste curso é o estatudo da Ordem dos Advogados do Brasil, que além
de ser tema essecial a aprovação do bacharel em direito no exame da mesma, faz
parte do dia a dia regulamentar da profissão de advogado. O objetivo do curso é
ajudar a preparar o acadêmico do curso de direito para a prova da OAB assim
como mostrar a comunidade em geral, de todos os cursos, como um advogado
deve exercer sua profissão;
EAD.AEC – GENERO EM DISCUSSÃO – MÓDULO I
Este curso aborta temas de discussão de genêro, sexualidade, fobias étincas entre
outros. Tem como objetivo dar ao aluno do ensino superior uma visão atual dos
direitos do ser humano no século XXI.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO I
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
I
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
EAD.AEC – INFORMÁTICA PARA CONCURSOS – MÓDULO I
As principais atualidades do mundo da informática relativas aos concursos
públicos e privados no Brasil. São vídeo aulas e apostilas para aprimorar o
conhecimento do acadêmico na área. Objetivo visa a preparação do acadêmico
para responder questões relacionadas ao tema em sua carreira de trabalho assim
como em concursos para vagas de trabalho
EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO I
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
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da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
EAD.AEC – MATRIZES ENERGÉTICAS – MÓDULO I
Em um mundo movido a energia, o simples fato de abastecer o seu automóvel ou
ligar o carregador do smartphone na tomada não pode mais ser aceito como um
conceito caixa preta a origem da energia que nos move. Tem como objetivo que o
acadêmico conheça o funcionamento e origem das matrizes que geram a energia
nossa de cada dia, assim como o potencial brasileiro neste campo.
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO I
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
SEMANA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR.
(PARA TODOS OS CURSOS UNIFACVEST e COMUNIDADE)
EAD.AEC – VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL POR SLAVOJZIZEK – MÓDULO II
O curso de violência institucional aborda questões de direitos humanos,
terrorismo de estado e violência policial na visão do filósofo e sociólogo Slavoj
Zizek. Tem como objetivo dar um enfoque nos temas de acordo com uma noção
global para com a sociedade como um todo.
EAD.AEC–SAÚDE E BEM ESTAR, FUNDAMENTOS DA ERGONOMIA– MÓDULOI
A ergonomia é assunto de saúde, seja no escritório, numa obra ou numa fábrica.
Desta forma o conhecimento da mesma faz-se de interesse ao acadêmico e futuro
gestor de qualquer área para sua própria atuação, como de seus subordinados.
Tem como objetivo elucidar questões muitas vezes desconhecidas sobre o tema
que refletem no desempenho e saúde do trabalhador.
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, ALIMENTAÇÃO – MÓDULO I
A alimentação como assunto essencial a qualidade de vida. Tanto ao profissional
da área quanto a qualquer pessoa. Tem como objetivo conscientizar o acadêmico
da importância e do cuidado com a alimentação em nossas vidas.
EAD.AEC – PREPARATÓRIO PARA EVENTOS EAD TURMA B4
Curso que apresenta o funcionamento do Ambiente Vitural de Aprendizagem,
mostrando como o aluno deve trabalhar com ele para seus estudos e eventos
online. Também demonstra o sistema Moodle em sua origem, evolução e
aplicações por universidades em todo o mundo.
EAD.AEC – DESVENDANDO MITOS E TABUS – MÓDULO II
Curso voltado a conteúdos em texto e vídeos de assuntos que são tabus em pleno
século XXI. Tem como objetivo demonstrar ao acadêmico o que realmente são
certos assuntos e temas os quais, por serem tabus, são desconhecidos em sua
essência.
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO II
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
VISITA TÉCNICA ENGENHARIAS;
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-JOGOS ONLINE
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR
– MÓDULO II
O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO II
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O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
EVENTO INTERDISCIPLINAR
(PARA TODOS OS CURSOS FACVEST-UNIFACVEST e COMUNIDADE)
ANOS DE CHUMBO-1964/1985
EAD.AEC – GENERO EM DISCUSSÃO – MÓDULO III
Este curso aborta temas de discussão de genêro, sexualidade, fobias étincas entre
outros. Tem como objetivo dar ao aluno do ensino superior uma visão atual dos
direitos do ser humano no século XXI.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
SEMANA ACADÊMICA PSICOLOGIA E LICENCIATURAS EM DEBATE
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO II
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO II
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – ATUALIDADES EM DIREITO DAS FAMÍLIAS – MÓDULO II
O acadêmico encontra neste curso questões de Direito das Famílias que fazem
parte do dia a dia, assim como de interesse da população em geral. O material aqui
apresentado é oferecido a comunidade pelos membros do instituto brasileiro de
direito das famílias.
SEMANA ACADÊMICA-CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/ADM/CONT/ECO/ST
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO II
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO II
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
SEMANA ACADÊMICA- EDUCAÇÃO FÍSICA
EAD.AEC – CONHECENDO A NR 18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
EAD.AEC – EAD PLUS III – ÉTICA
Neste curso o acadêmico encontra uma larga quantidade de aulas e palestras
sobre ética de diversos nomes do cenário nacional. Com afinco em questões
humanas, políticas, sociais, ética, moral, cidadania entre outros. Tem como
objetivo oferecer ao acadêmico, independente do curso de graduação que realiza.
SEMANA ACADÊMICA- COMUNICAÇÃO SOCIAL
EAD.AEC – LIBRAS – CONHECENDO A LINGUAGEM DE SINAIS
Curso para o aperfeiçoamento do conhecimento na linguagem de sinais brasileira.
Objetivo do mesmo é despertar no acadêmico a importância e necessidade
para/com o assunto Libras, a linguagem de sinais.
EAD.AEC – AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
O curso tem como foco um treinamento ao acadêmico de como deve funcionar
uma avaliação nutricional. O objetivo é trazer a conhecimento do estudante a
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forma que é feita pelos profissionais da área, assim como fazer uma autoavaliação.
EAD.AEC – PREVENÇÃO DE DROGAS
Sendo considerado tanto um problema de segurança pública, como um problema
de saúde, este curso procura instruir o acadêmico sobre como deve funcionar a
prevenção de drogas no convívio humano. Tem por objetivo que o conhecimento
da prevenção sobre drogas seja de conhecimento comum a todos acadêmicos do
ensino superior.
SEMANA ACADÊMICA- DIREITO
EAD.AEC – ESTATUDO DA OAB – MÓDULO II
O conteúdo deste curso é o estatudo da Ordem dos Advogados do Brasil, que além
de ser tema essecial a aprovação do bacharel em direito no exame da mesma, faz
parte do dia a dia regulamentar da profissão de advogado. O objetivo do curso é
ajudar a preparar o acadêmico do curso de direito para a prova da OAB assim
como mostrar a comunidade em geral, de todos os cursos, como um advogado
deve exercer sua profissão.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO II
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
II
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
EAD.AEC – INFORMÁTICA PARA CONCURSOS – MÓDULO II
As principais atualidades do mundo da informática relativas aos concursos
públicos e privados no Brasil. São vídeo aulas e apostilas para aprimorar o
conhecimento do acadêmico na área. Objetivo visa a preparação do acadêmico
para responder questões relacionadas ao tema em sua carreira de trabalho assim
como em concursos para vagas de trabalho
EAD.AEC – VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL POR SLAVOJZIZEK – MÓDULO III
O curso de violência institucional aborda questões de direitos humanos,
terrorismo de estado e violência policial na visão do filósofo e sociólogo Slavoj
Zizek. Tem como objetivo dar um enfoque nos temas de acordo com uma noção
global para com a sociedade como um todo.
EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO II
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
SEMANA ACADÊMICA- ENFERMAGEM
EAD.AEC – MATRIZES ENERGÉTICAS – MÓDULO II
Em um mundo movido a energia, o simples fato de abastecer o seu automóvel ou
ligar o carregador do smartphone na tomada não pode mais ser aceito como um
conceito caixa preta a origem da energia que nos move. Tem como objetivo que o
acadêmico conheça o funcionamento e origem das matrizes que geram a energia
nossa de cada dia, assim como o potencial brasileiro neste campo.
EAD.AEC – GENERO EM DISCUSSÃO – MÓDULO IV
Este curso aborta temas de discussão de genêro, sexualidade, fobias étincas entre
outros. Tem como objetivo dar ao aluno do ensino superior uma visão atual dos
direitos do ser humano no século XXI.
SEMANA ACADÊMICA- ARQUITETURA E URBANISMO
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO II
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
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de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, FUNDAMENTOS DA ERGONOMIA – MÓDULO
II
A ergonomia é assunto de saúde, seja no escritório, numa obra ou numa fábrica.
Desta forma o conhecimento da mesma faz-se de interesse ao acadêmico e futuro
gestor de qualquer área para sua própria atuação, como de seus subordinados.
Tem como objetivo elucidar questões muitas vezes desconhecidas sobre o tema
que refletem no desempenho e saúde do trabalhador.
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, ALIMENTAÇÃO – MÓDULO II
A alimentação como assunto essencial a qualidade de vida. Tanto ao profissional
da área quanto a qualquer pessoa. Tem como objetivo conscientizar o acadêmico
da importância e do cuidado com a alimentação em nossas vidas.
EAD.AEC – PREPARATÓRIO PARA EVENTOS EAD TURMA B5
Curso que apresenta o funcionamento do Ambiente Vitural de Aprendizagem,
mostrando como o aluno deve trabalhar com ele para seus estudos e eventos
online. Também demonstra o sistema Moodle em sua origem, evolução e
aplicações por universidades em todo o mundo.
SEMANA ACADÊMICA- FISIOTERAPIA
EAD.AEC – DESVENDANDO MITOS E TABUS – MÓDULO III
Curso voltado a conteúdos em texto e vídeos de assuntos que são tabus em pleno
século XXI. Tem como objetivo demonstrar ao acadêmico o que realmente são
certos assuntos e temas os quais, por serem tabus, são desconhecidos em sua
essência.
SEMANA ACADÊMICA- BIOMEDICINA E FARMÁCIA
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR
– MÓDULO III
O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
CINEMA CULT
VISITA TÉCNICA ENGENHARIAS;
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
SEMANA ACADÊMICA- GASTRONOMIA
EAD.AEC – ESTATUDO DA OAB – MÓDULO III
O conteúdo deste curso é o estatudo da Ordem dos Advogados do Brasil, que além
de ser tema essecial a aprovação do bacharel em direito no exame da mesma, faz
parte do dia a dia regulamentar da profissão de advogado. O objetivo do curso é
ajudar a preparar o acadêmico do curso de direito para a prova da OAB assim
como mostrar a comunidade em geral, de todos os cursos, como um advogado
deve exercer sua profissão.
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO III
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
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textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
SEMANA ACADÊMICA- RADIOLOGIA
SEMANA ACADÊMICA- ENGENHARIAS
EAD.AEC – ATUALIDADES EM DIREITO DAS FAMÍLIAS – MÓDULO III
O acadêmico encontra neste curso questões de Direito das Famílias que fazem
parte do dia a dia, assim como de interesse da população em geral. O material aqui
apresentado é oferecido a comunidade pelos membros do instituto brasileiro de
direito das famílias.
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO III
conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do departamento
de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este conhecimento
a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para o mercado de
trabalho.
SEMANA ACADÊMICA- NUTRIÇÃO
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO III
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
EAD.AEC – CONHECENDO A NR 8 EDIFICAÇÕES
JOGOS UNIVERSITÁRIOS
EAD.AEC – EAD PLUS IV – ATUALIDADES E GRANDES MOMENTOS DA HISTÓRIA
EAD.AEC – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Curso de interesse das áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, Direito e outras
afins. Tem por objetivo que o conhecimento da legislação e obrigações
trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores da construção civil.
SEMANA ACADÊMICA- ODONTOLOGIA
EAD.AEC – MESTRE CERVEJEIRO
Curso de interesse para áreas gastronômicas, nutricional, outras afins e aos
acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o procedimento da fabricação de
Cerveja Artesanal.
EAD.AEC – VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL POR SLAVOJZIZEK – MÓDULO IV
O curso de violência institucional aborda questões de direitos humanos,
terrorismo de estado e violência policial na visão do filósofo e sociólogo Slavoj
Zizek. Tem como objetivo dar um enfoque nos temas de acordo com uma noção
global para com a sociedade como um todo.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO III
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
SEMANA ACADÊMICA- MEDICINA VETERINÁRIA
SEMANA ACADÊMICA- BLOOMSDAY: UM DIA DEDICADO A Ulisses, de James
Joyce.
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
III
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
EAD.AEC – INFORMÁTICA PARA CONCURSOS – MÓDULO III
As principais atualidades do mundo da informática relativas aos concursos
públicos e privados no Brasil. São vídeo aulas e apostilas para aprimorar o
conhecimento do acadêmico na área. Objetivo visa a preparação do acadêmico
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para responder questões relacionadas ao tema em sua carreira de trabalho assim
como em concursos para vagas de trabalho
EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO III
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO IV
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
SEMANA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR.
(PARA TODOS OS CURSOS UNIFACVEST e COMUNIDADE)
EAD.AEC – MATRIZES ENERGÉTICAS – MÓDULO III
Em um mundo movido a energia, o simples fato de abastecer o seu automóvel ou
ligar o carregador do smartphone na tomada não pode mais ser aceito como um
conceito caixa preta a origem da energia que nos move. Tem como objetivo que o
acadêmico conheça o funcionamento e origem das matrizes que geram a energia
nossa de cada dia, assim como o potencial brasileiro neste campo.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO III
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
TRIBUNAL DO JÚRI-DIREITO
VISITA TÉCNICA ENGENHARIAS;
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, FUNDAMENTOS DA ERNGNOMIA – MÓDULO
III
A ergonomia é assunto de saúde, seja no escritório, numa obra ou numa fábrica.
Desta forma o conhecimento da mesma faz-se de interesse ao acadêmico e futuro
gestor de qualquer área para sua própria atuação, como de seus subordinados.
Tem como objetivo elucidar questões muitas vezes desconhecidas sobre o tema
que refletem no desempenho e saúde do trabalhador.
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, ALIMENTAÇÃO – MÓDULO III
A alimentação como assunto essencial a qualidade de vida. Tanto ao profissional
da área quanto a qualquer pessoa. Tem como objetivo conscientizar o acadêmico
da importância e do cuidado com a alimentação em nossas vidas.
EAD.AEC – PREPARATÓRIO PARA EVENTOS EAD TURMA B6
Curso que apresenta o funcionamento do Ambiente Vitural de Aprendizagem,
mostrando como o aluno deve trabalhar com ele para seus estudos e eventos
online. Também demonstra o sistema Moodle em sua origem, evolução e
aplicações por universidades em todo o mundo.
EAD.AEC – DESVENDANDO MITOS E TABUS – MÓDULO IV
Curso voltado a conteúdos em texto e vídeos de assuntos que são tabus em pleno
século XXI. Tem como objetivo demonstrar ao acadêmico o que realmente são
certos assuntos e temas os quais, por serem tabus, são desconhecidos em sua
essência.
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO IV
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO IV

9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO IV
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO IV
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO IV
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – CONFEITEIRO
Curso de interesse para áreas gastronômicas, nutricional, outras afins e aos
acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o procedimento da fabricação de
Confeitos.
EAD.AEC – ESTATUDO DA OAB – MÓDULO IV
O conteúdo deste curso é o estatudo da Ordem dos Advogados do Brasil, que além
de ser tema essecial a aprovação do bacharel em direito no exame da mesma, faz
parte do dia a dia regulamentar da profissão de advogado. O objetivo do curso é
ajudar a preparar o acadêmico do curso de direito para a prova da OAB assim
como mostrar a comunidade em geral, de todos os cursos, como um advogado
deve exercer sua profissão.
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO IV
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – ATUALIDADES EM DIREITO DAS FAMÍLIAS – MÓDULO IV
O acadêmico encontra neste curso questões de Direito das Famílias que fazem
parte do dia a dia, assim como de interesse da população em geral. O material aqui
apresentado é oferecido a comunidade pelos membros do instituto brasileiro de
direito das famílias.
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO IV
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
EAD.AEC – CONHECENDO A NR 18 CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE
TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
São cursos que elucidadam o que são cada uma das Normas Regulatórias
nacionais. Considerando-se a importância de cada uma dessas normas em
diversas áreas de conhecimento, a proposta e objetivo destes cursos é aperfeiçoar
o conhecimento do acadêmico nos temas.
EAD.AEC – MATRIZES ENERGÉTICAS – MÓDULO IV
Em um mundo movido a energia, o simples fato de abastecer o seu automóvel ou
ligar o carregador do smartphone na tomada não pode mais ser aceito como um
conceito caixa preta a origem da energia que nos move. Tem como objetivo que o
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acadêmico conheça o funcionamento e origem das matrizes que geram a energia
nossa de cada dia, assim como o potencial brasileiro neste campo.
EAD.AEC – EAD PLUS V – CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Neste curso o acadêmico encontra uma larga quantidade de aulas e palestras
sobre diversas áreas de conhecimento como sustentabilidade, economia,
ecologia, sociedade, entre outros para o desenvolvimento profissional. Tem por
objetivo ampliar a visão de futuro e perspectivas humanas para o acadêmico do
ensino superior.
EAD.AEC – INTRODUÇÃO A UNIVERSIDADE
Curso de apresentação do ensino superior, histórico mundial, evolução da
universidade e apresentação do funcionamento do Centro Universitário Facvest
SEMANA ACADÊMICA II- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
EAD.AEC – ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
Curso de interesse para áreas administração, contabilidade, direito e aos
acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento administrativo
para hotéis, pousadas e similares.
EAD.AEC – ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
Curso de interesse para áreas administração, contabilidade, direito e aos
acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento administrativo
condomínios.
EAD.AEC – INFORMÁTICA – HARDWARE
Curso de interesse para áreas de ciência da computação, informática, redes, entre
outras e aos acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento do
Hardware dos computadores.
EAD.AEC – INFORMÁTICA – HARDWARE
Curso de interesse para áreas de ciência da computação, informática, redes, entre
outras e aos acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento do
Hardware dos computadores.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO IV
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
IV
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
EAD.AEC – INFORMÁTICA PARA CONCURSOS – MÓDULO IV
As principais atualidades do mundo da informática relativas aos concursos
públicos e privados no Brasil. São vídeo aulas e apostilas para aprimorar o
conhecimento do acadêmico na área. Objetivo visa a preparação do acadêmico
para responder questões relacionadas ao tema em sua carreira de trabalho assim
como em concursos para vagas de trabalho
EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO IV
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
EAD.AEC – INTRODUÇÃO A CRIMINOLOGIA
Curso de interesse para áreas direito, psicologia, saúde e aos acadêmicos que
tiverem interesse em conhecer como funciona e é estudado o crime.
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO IV
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
SEMANA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR.
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(PARA TODOS OS CURSOS UNIFACVEST e COMUNIDADE)
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, FUNDAMENTOS DA ERGONOMIA – MÓDULO
IV
A ergonomia é assunto de saúde, seja no escritório, numa obra ou numa fábrica.
Desta forma o conhecimento da mesma faz-se de interesse ao acadêmico e futuro
gestor de qualquer área para sua própria atuação, como de seus subordinados.
Tem como objetivo elucidar questões muitas vezes desconhecidas sobre o tema
que refletem no desempenho e saúde do trabalhador.
SEMANA ACADÊMICA II- PSICOLOGIA E LICENCIATURAS EM DEBATE
VISITA TÉCNICA CURSOS DE GRADUAÇÃO
EAD.AEC – SAÚDE E BEM ESTAR, ALIMENTAÇÃO – MÓDULO IV
A alimentação como assunto essencial a qualidade de vida. Tanto ao profissional
da área quanto a qualquer pessoa. Tem como objetivo conscientizar o acadêmico
da importância e do cuidado com a alimentação em nossas vidas.
EAD.AEC – PREPARATÓRIO PARA EVENTOS EAD TURMA B7
Curso que apresenta o funcionamento do Ambiente Vitural de Aprendizagem,
mostrando como o aluno deve trabalhar com ele para seus estudos e eventos
online. Também demonstra o sistema Moodle em sua origem, evolução e
aplicações por universidades em todo o mundo.
EAD.AEC – FUNDAMENTOS DO JORNALISMO
Curso de interesse para áreas de comunicação social, fotografia, entre outras e
aos acadêmicos que tiverem interesse em conhecer o funcionamento básico do
jornalismo.
SEMANA ACADÊMICA II COMUNICAÇÃO SOCIAL
SEMANA ACADÊMICA II EDUCAÇÃO FÍSICA
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO I
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
SEMANA ACADÊMICA II CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS/ADM/CONT/ECO/ST
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR
– MÓDULO I
O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO I
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
SEMANA ACADÊMICA II FISIOTERAPIA
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO I
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO I
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO I
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
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textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
SEMANA ACADÊMICA II ENFERMAGEM
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO I
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO I
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
SEMANA ACADÊMICA II ARQUITETURA E URBANISMO
EAD.AEC – CONHECENDO A ISO 9001 – GESTÃO DE RISCO
São cursos que elucidadam o que são cada uma das Normas Regulatórias
nacionais. Considerando-se a importância de cada uma dessas normas em
diversas áreas de conhecimento, a proposta e objetivo destes cursos é aperfeiçoar
o conhecimento do acadêmico nos temas.
EAD.AEC – EAD PLUS VI – ECONOMIA GLOBAL E NACIONAL
Neste curso o acadêmico encontra uma larga quantidade de aulas e palestras
sobre diversas áreas de conhecimento sobre economia, entre outros para o
desenvolvimento profissional. Tem por objetivo ampliar a visão sobre economia
para o acadêmico do ensino superior.
EAD.AEC – HEPATITES VIRAIS E HIV ÁREA ODONTOLÓGICA
Curso de interesse para áreas de saúde, com enfoque na área odontológica, entre
outras e aos acadêmicos que tiverem interesse em adquirir maiores informações
sobre as hepatites virais e o vírus HIV na área odontológica.
SEMANA ACADÊMICA II DIREITO
VISITA TÉCNICA – CURSOS DE GRADUAÇÃO
SEMANA ACADÊMICA II RADIOLOGIA
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO II
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – FOTOGRAFIA DIGITAL
Curso de interesse para áreas de comunicação social, entre outras e aos
acadêmicos que tiverem interesse em conhecer a teoria básica da fotografia
digital.
SEMANA ACADÊMICA II -BIOMEDICINA E FARMÁCIA
EAD.AEC – ELETRECISTA RESIDENCIAL
Curso de interesse para áreas de engenharia, entre outras e aos acadêmicos que
tiverem interesse em conhecer a teoria básica da eletricidade residencial e sua
instalação.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO I
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
I
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
JOGOS UNIVERSITÁRIOS
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EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO I
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
JUSTIÇA ELEITORAL-(a participação de acadêmicos(as) devidamente
matriculados no Centro Universitário FACVEST-UNIFACVEST, em atividades
eleitorais terá a validação de até 20h/a, mediante apresentação de documento
original assinado por Juiz do Tribunal regional).
EAD.AEC – A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DOWN
Curso de interesse para áreas da saúde, psicologia, entre outras e aos acadêmicos
que tiverem interesse em conhecer métodos de inclusão da criança com a
síndrome de down.
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO I
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO III
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
SEMANA ACADÊMICA II -ODONTOLOGIA
EAD.AEC – PREPARATÓRIO PARA EVENTOS EAD TURMA B8
Curso que apresenta o funcionamento do Ambiente Vitural de Aprendizagem,
mostrando como o aluno deve trabalhar com ele para seus estudos e eventos
online. Também demonstra o sistema Moodle em sua origem, evolução e
aplicações por universidades em todo o mundo.
MEDICINA VETERINÁRIA SEMANA ACADÊMICA II
EVENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
EAD.AEC – FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE
Curso de interesse para todas as áreas de conhecimento de acadêmicos que
tiverem interesse em conhecer a teoria básica da contabilidade.
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO II
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR
– MÓDULO II
O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO II
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO II
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O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
SEMANA ACADÊMICA INTERDISCIPLINAR.
(PARA TODOS OS CURSOS UNIFACVEST e COMUNIDADE)
EAD.AEC – DESVENDANDO O AUTISMO – MÓDULO IV
Este curso trás ao encontro do aluno de ensino superior o conhecimento da
questão Autismo e as formas como lidar com ele. Encontra-se no curso além de
textos e vídeos explicativos, também jogos, exercícios, testes e outras
ferramentas para a atuação profissional em diversas áreas com o autista.
EAD.AEC – NOÇÕES BÁSICAS DINÂMICAS DE GRUPO
Curso de interesse para áreas de comunicação social, administração, psicologia,
entre outras e aos acadêmicos que tiverem interesse em conhecer noções básicas
para exercícios e trabalhos com dinâmicas de grupo.
CINEMA CULT
SEMANA ACADÊMICA II ENGENHARIAS
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO II
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO II
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
EAD.AEC – GEOGRAFICA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre a geografia física,
humana e política de nosso planeta, com enfoque em fatores da atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do mundo que vivemos.
TRIBUNAL DO JÚRI
DIREITO
EAD.AEC – EAD PLUS VII – SAÚDE E PREVENÇÃO A DOENÇAS
Neste curso o acadêmico encontra uma larga quantidade de aulas e palestras
sobre saúde e a prevenção a doenças. Tem por objetivo ampliar a visão sobre
saúde em geral para o acadêmico do ensino superior.
EAD.AEC – QUÍMICA E FÍSICA NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR –
MÓDULO III
Independente da área de graduação do acadêmico, a química e a física fazem parte
de nossas vidas diárias. Para isto neste curso o conteúdo é focado ao saber
fundamental em nível gloval que o aluno precisa possuir relacionado a química
inorgânica, química orgânica, compostos alimentares, produtos químicos para o
lar e indústria, assim como o básico da física necessário para diversas questões
do nosso dia a dia.
EAD.AEC – NR 5 – INDRODUÇÃO À CIPA
São cursos que elucidadam o que são cada uma das Normas Regulatórias
nacionais. Considerando-se a importância de cada uma dessas normas em
diversas áreas de conhecimento, a proposta e objetivo destes cursos é aperfeiçoar
o conhecimento do acadêmico nos temas.
SEMANA ACADÊMICA II NUTRIÇÃO
EAD.AEC – DENGUE – DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO E TRATAMENTO
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Curso de interesse para áreas de saúde e aos acadêmicos que tiverem interesse
em adquirir maiores informações sobre a dengue, seu diagnóstico, prevenção e o
tratamento desta doença .
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
JUSTIÇA ELEITORAL
(a participação de acadêmicos(as) devidamente matriculados no Centro
Universitário FACVEST-UNIFACVEST, em atividades eleitorais terá a validação de
até 20h/a, mediante apresentação de documento original assinado por Juiz do
Tribunal regional).
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO III
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – PORTUGUÊS – DICAS PARA CONCURSOS E NIVELAMENTO PARA O
ENSINO SUPERIOR – MÓDULO III
O acadêmico ao entrar no ensino superior muitas vezes ainda possuí deficiências
com relação a certas regras de nossa linguagem. O objetivo do curso é aperfeiçoar
a compreensão e preparar o aluno para ter melhor desempenho na vida
profissional e em concursos públicos ou privados.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
(a participação de acadêmicos(as) devidamente matriculados no Centro
Universitário FACVEST-UNIFACVEST, em atividades de doação de sangue, terá
validação de h/a por doação, mediante apresentação de documento original
assinado por coordenador do HEMOSC).
EAD.AEC – MATEMÁTICA PRÁTICA E NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR
– MÓDULO III
O conteúdo do curso tem como enfoque áreas da matemática que são necessárias
a diversas profissões as quais os acadêmicos estão sendo formados no ensino
superior. Objetiva-se aqui o aperfeiçoamento em temas pertinentes a formação
profissional.
EAD.AEC – COMO FUNCIONAM AS COISAS – MÓDULO II
Formado por vídeos e textos elucidativos sobre o funcionamento de muitos itens
de nossa vida cotidiana assim como de grandes obras da engenharia. Tem como
objetivo despertar a curiosidade e o senso de conhecimento do acadêmico.
SEMANA ACADÊMICA II GASTRONOMIA
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
II
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA: PALESTRA E DEBATE
SIMPÓSIO INTERNACIONAL-EVENTO INTERDISCIPLINAR-(PARA TODOS OS
CURSOS FACVEST-UNIFACVEST e COMUNIDADE)
EAD.AEC – SUSTENTABILIDADE – MÓDULO II
O conteúdo deste curso visa mostrar o mundo atual e sua luta por busca de
condições mais sustentáveis para as cidades, industrias, comércio, produção de
energia entre outros. Objetido é focado em construir no acadêmico o entendimento
da necessidade humana do início do século XXI com seus reflexos para o meioambiente e o futuro do mesmo.
EVENTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO IV
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
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conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – MÓDULO IV
O conteúdo do curso trás ao acadêmico o funcionamento gerencial do
departamento de recursos humanos empresarial. Tem como objetivo revelar este
conhecimento a toda comunidade acadêmica, esta que está se prepaprando para
o mercado de trabalho.
EAD.AEC – FARMACOLOGIA APLICADA A ODONTOLOGIA
Curso de interesse para áreas de saúde, com enfoque na área odontológica, entre
outras e aos acadêmicos que tiverem interesse em adquirir maiores informações
sobre farmacologia na área odontológica.
EAD.AEC – EMPREENDEDORISMO – MÓDULO II
Assim como matéria necessária a todas as graduações, este curso extra-curricular
busca demonstrar dicas, palestras, apostilas e conteúdos que possam estimular o
acadêmico a ser um empreendedor ou ajudar empreendedores em seu futuro local
de trabalho. Objetivo é o conhecimento e aperfeiçoamento na capacidade
intelectual prática para o empreendedorismo.
NR 10 – ENGENHARIAS – CURSO DE EXTENSÃO;
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
III
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
EAD.AEC – HISTÓRIA, ATUALIDADES E NIVELAMENTO PARA O ENSINO
SUPERIOR – MÓDULO IV
O acadêmico encontra nesse curso vídeos e textos sobre nossa história como
humanidade e as relações da evolução da mesma para/com a atualidade, tendo
como objetivo trazer ao acadêmico o conhecimento do seu eu como um todo.
DOAÇÃO DE SANGUE - HEMOSC
EAD.AEC – MULTICULTURALISMO, O SER HUMANO E SUAS ETNIAS – MÓDULO
IV
Curso com enfoque nas relações étnico racial humana. O ser humano é composto
de várias culturas, origens, sociedades distintas assim como aspectos de sua
aparência. Tem como objetivo o entendimento do acadêmico das diferenças
culturais e raciais humanas para a sua compreensão e não discriminação.
FUNDAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE TCC E PROJETOS DE PESQUISA NA
ÁREA DA SAÚDE II.
Projeto de Extensão – Projeto Cidadania: Valores no processo educativo
Proponente: Centro Universitário Unifacvest-Prof. Renato Rodrigues.
Projeto de iniciação científica – A inserção feminina no mercado de trabalho na
área da Engenharia elétrica e mecânica em Santa Catarina
Proponente: Franciéli Lima de Sá
Projeto de iniciação científica – Estudo e implementação dos microcontroladores
para acionamento de conversores estáticos de potência
Proponente: Franciéli Lima de Sá
Projeto de extensão – NR 12: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
Proponente: Franciéli Lima de Sá
Projeto de iniciação científica – História do jornalismo e estudos do meio ambiente
urbano de Lages e região serrana de Santa Catarina
Proponente: Ricardo Henrique Almeida Dias/Felipe Boeck Fert
Projeto de extensão – Atividade de extensão: palestra sobre epidemiologia/
palestra sobre doenças parasitológicas
Proponente: Alexandre Antunes Ribeiro Filho
Projeto de iniciação científica – A gestão e a destinação dos resíduos sólidos das
construções da cidade de Lages/SC
Proponente: Alexandre Antunes Ribeiro Filho
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Projeto de iniciação científica – Fatores de risco e a prevalência de infecção por
geo-helmintos em crianças da comunidade indígena Xokleng na cidade de José
Boiteux em Santa Catarina
Proponente: Alexandre Antunes Ribeiro Filho
Projeto de extensão – A transformação através de ações solidárias
Proponente: Mônica Nascimento da Silva
Projeto de iniciação científica – Filmes na saúde
Proponente: Jader Betsch Ruschel
Projeto de iniciação científica – Testagem e aconselhamento para as infecções
sexualmente transmissíveis
Proponente: Jader Betsch Ruschel
Projeto de extensão – Reaproveitamento integral de sobras de alimentos: na
cozinha nada se perde e tudo pode ser aproveitado
Proponente: Sabrina de Bona Sartor
Projeto de iniciação científica – Grupos de estudos em Direito e arte
Proponente: Felipe Boeck Fert
Projeto de iniciação científica – Grupos de estudos em Direito e marxismo
Proponentes: Felipe Boeck Fert/Viviane Grassi
Projeto de extensão – Levantamento da relação da profissão da mulher ao contrair
matrimônio na cidade de Lages/SC
Proponente: Viviane Grassi
Projeto de extensão – A conscientização comunitária das prerrogativas dos
direitos humanos universais
Proponente: Viviane Grassi
Projeto de iniciação científica – Grupo de estudo: atualizações em ciências
biomédicas
Proponente: Silvana Aparecida Alves Correa
Projeto de extensão – Curso de extensão em citologia oncótica cérvico-vaginal
Proponente: Silvana Aparecida Alves Correa
Projeto de extensão – Visita técnica guiada ao presídio masculino de Lages/SC
Proponente: Joel Saueressig
Projeto de extensão – Crimes de trânsito como complemento curricular teórico na
formação de condutores em auto-escola
Proponente: Joel Saueressig.

