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CATÁLOGO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 2023/1 

 

Conheça aqui os projetos, dias e horários e aproveite as oportunidades! 

Leia atentamente o Edital, disponível na página de Extensão de sua Instituição! 

 

Atenção: Os projetos de extensão possuem periodicidade semestral e são orientados por docentes. Estão organizados por abrangência e 

modalidades. Procure com atenção o projeto que mais lhe interessa e seja agente de transformação da realidade social. 

 

Após escolher seu projeto, inscreva-se em: Ulife > Menu > Vida acadêmica > Pesquisa e Extensão > Inscrições Extensão 

 

PROJETOS NACIONAIS (TODAS AS IES E CAMPI) 

 

Projeto: Administração cidadã - fase 5 

Descritivo: A proposta do projeto é construir uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, A proposta do projeto é 

construir uma rede de profissionais, tais como, advogados, contabilistas, psicólogos, agentes de saúde, agentes 

governamentais etc. da região de Butantã, que vai oferecer serviços de informação confiável e de qualidade, para os 

moradores da região do Butantã, especialmente aos residentes da comunidade do Pico do Jaraguá e Diogo Pires.  

Em cooperação com a AKIPOSSO+, e em conformidade com a agenda 2030 da ONU, o projeto vai coletar, filtrar e publicar 

informações cidadãs de qualidade que ajudar os cidadãos a conhecerem seus direitos, os serviços, postos de serviços 

públicos e privados oferecidos na região.. 
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Número de 

vagas: 

 200 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias (Todos), 

Gestão e Negócios (Todos), TI e Computação (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Aluno tutor Google Workspace 

Descritivo: O Projeto tem como objetivo disponibilizar para a comunidade a possibilidade de produção de materiais acadêmicos de 

qualidade, com o uso das ferramentas gratuitas Google Workspace (GW). Os alunos serão capacitados nas funcionalidades 

das ferramentas GW e deverão planejar e aplicar oficinas para resolver problemas com as ferramentas GW. Além disso, 

deverão avaliar oficinas de seus pares.. 

Número de 

vagas: 

 200 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Ânima MUN (Simulação ONU) 

Descritivo: O projeto de extensão Ânima MUN (Simulação ONU) objetiva simular uma reunião da Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU). De caráter transdisciplinar, participam deste projeto estudantes de diferentes Cursos de 

Graduação e Universidades de diversos Estados do Brasil. Os conteúdos abordados são os temas do ODS 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis) da Agenda 2030 da ONU. O público-alvo do projeto é composto por alunos de Escolas do 
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Ensino Médio, que participarão da simulação como observadores e elaborarão propostas de intervenção relativas aos temas 

do ODS abordado.. 

Número de 

vagas: 

 300 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:00 ou 19:00 às 23:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Clube de leitura Tadeu Tá Lendo (literatura substantivo feminino II) 

Descritivo: O Clube de Leitura Tadeu Tá Lendo tem dois eixos de atuação. O primeiro eixo dá conta da leitura e do debate de uma série 

de livro que tem como tema, nesta sexta edição do projeto, a literatura feminina. Leremos e debateremos obras de escritoras 

como Virginia Woolf, Clarice Lispector, Sylvia Plath, Annie Ernoux e Paulina Chiziane. O segundo eixo é o 

desenvolvimento de projetos de estímulo à leitura que serão desenvolvidos em cada Instituição de ensino com alunos 

comtemplados no projeto.. 

Número de 

vagas: 

 200 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos),, Gestão e Negócios 

(Todos), TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Como desenvolver um TCC em Engenharia 

Descritivo: Apresentação da metodologia da pesquisa tecnológica e científica; Como fazer uma pesquisa bibliográfica; Processo de 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa e de um TCC; Como (não) redigir um texto técnico-científico.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Engenharias (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Conexão ILPI 

Descritivo: O envelhecimento é marcado por declínios cognitivos e funcionais que exigem que os idosos sejam auxiliados o que pode 

ocorrer em Instituições de Longa Permanência (ILPI). A qualidade de vida dos idosos está associada a fatores de capacidade 

funcional e satisfação e manter essa qualidade é fundamental e tem sido constante buscada por diferentes profissionais.  O 

projeto “Conexão ILPI” surgiu em 2020 devido às medidas restritivas impostas para se evitar a propagação da COVID-19 

e aproxima os idosos institucionalizados a pessoas de fora da instituição por meio de atividades remotas valorizando a 

criação de vínculos, aprendizagem, recuperação e compartilhamento de memórias e saberes.. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Terça-Feira das 15:00 às 16:30. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Criativar: economia criativa microempreendedora 

Descritivo: O conceito de “Economia Criativa” e suas inter-relações. Economia Criativa  como nova geração de oportunidade social 

para microempreendedores. Economia Criativa como alavanca para negócios empreendedores. O projeto objetiva apoiar e 

implementar ações nas instituições parceiras, caso seja possível; identificar potenciais negócios que se inserem na economia 

criativa para propor ações de melhorias; apoiar a comunidade identificada pela instituição em ações promotoras de melhoria 

em negócios  existentes na comunidade e que requerem apoio para se tornarem sustentáveis financeiramente.. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 2023-1 é um projeto multidisciplinar.  Hoje o 

escritório modelo é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações. Os grupos de trabalhos que 

desenvolverão as atividades: Confecção do projeto arquitetônico e de paisagismo do Parque Linear Voturuá - São Vicente, 

confecção do projeto executivo da entrada e rampa da Equoterapia Santos, pesquisa e criação de conteúdo para o Projeto 

“São Judas Mão-na-Massa” e pesquisa, levantamento e criação de conteúdo redes sociais da FAMS – Fundação Arquivo e 

Memória de Santos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Engenharia Civil. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 

Descritivo: O projeto de extensão KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é um projeto 

multidisciplinar.  Hoje o KABRUM!!! - Estúdio de criatividade e inovação em Comunicação & Artes 2023-1 é dividido 

em grupos de trabalho. Os grupos desenvolverão as atividades: Projeto Vídeo Institucional da Equoterapia Santos, 

Desenvolvimento da Campanha Publicitária para o Projeto “São Judas Mão-na-Massa” e Gravação dos episódios do Projeto 

“São Judas Mão-na-Massa”.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual, 

Produção Multimídia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: LabDesign sensorial 2023-4 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.   

Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  

Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 

desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da 

Identidade visual do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 16:00. 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023 - Digital 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade.. 

Número de 

vagas: 

 400 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Leituras e debates feministas 

Descritivo: O projeto promove debate e reflexão, tanto teórica quanto acerca de situações vividas, dentro do registro do feminismo e 

das discussões de gênero. Mais de cem alunas se reúnem semanalmente com a professora para debater uma leitura 

previamente acordada. Dentre as leituras estão artigos sobre gênero, feminismo e outros. São incluídos também livros sobre 

o tema, de autoras como bell hooks e Chimamanda Ngozi. Há também a leitura e debate de entrevistas com feministas 

contemporâneas, como Silvia Federici e Judith Butler. As recomendações de leituras, bem como os temas debatidos, são 

acordados com todo o grupo, que se mantém em contato e trocando referências através de grupo de whatsapp e telegram. 

Número de 

vagas: 

 160 

Público-alvo:  Todos os cursos. 
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Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga interdisciplinar da Saúde da mulher 2023-1 

Descritivo: Atenção à saúde da mulher com base em estudos, tendo em vista as demandas da população e da comunidade acadêmica, 

com destaque para a valorização do ensino interdisciplinar e qualidade de vida. A Lism deve propiciar atividades de 

extensão universitária diversas, colocando o aluno em contato direto com a população, para que possa vivenciar os 

problemas mais prevalentes e desenvolver atividades de prevenção e de promoção da saúde. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus USJT-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:30 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: O cinema ensina: empreendedorismo e administração - Fase 3 

Descritivo: A proposta do projeto é fazer com que os alunos façam correlação entre os conteúdos ensinados referentes a Administração 

e Empreendedorismo a cenas correlatas de filmes, séries, novelas e demais produções audiovisuais, associando Conteúdo 

estudado em referências bibliográficas, aulas etc. Os conteúdos trabalhados e analisados em reuniões semanais serão 

formatados em forma de vídeo e servirá como apoio pedagógico para comunicadas atendidas pela ONG AKIPOSSO+ e 

Diogo Pires.. 

Número de 

vagas: 

 200 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos) 
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Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:10 às 21:10. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica: Temas: Atividade Econômica, Inflação e 

Preços, Mercado de Trabalho, e Análise do Perfil  Socioeconômico da Região do Itaim Paulista– 2023/1 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com 

a continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando 

sobretudo a evolução dos agregados macroeconômicos. 

Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 

• Atividade Econômica 

• Inflação e Preços 

• Mercado de Trabalho 

• Análise do perfil  Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus USJT-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Observatório econômico e social: Boletim de conjuntura econômica: Temas: Contas públicas, contas externas, 

crédito, juros e bolsa e análise do perfil  Socioeconômico da Região do Itaim Paulista– 2023/1 

Descritivo: O Observatório Econômico e Social tem como objetivo geral a sistematização de indicadores e a análise da conjuntura com 

a continuidade da publicação do Boletim de Conjuntura Econômica da USJT, que teve início no ano de 2019, destacando 
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sobretudo a evolução dos agregados macroeconômicos. 

Especificamente serão realizadas análises sobre seis temas principais da economia brasileira. 

• Contas Públicas 

• Contas Externas 

• Crédito, Juro e Bolsa 

• Análise do perfil  Socioeconômico da Região do Itaim Paulista 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus USJT-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Relações Internacionais. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Scratch Code - Ensinando lógica com noCode 

Descritivo: Este projeto visa preparar material em Scratch para ensino de lógica, explorando a plataforma e desenvolvendo um game 

didático com etapas utilizando sequência de aprendizado a ser repetido por alunos da comunidade.. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos),, Gestão e Negócios 

(Todos), TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Tech hunter 

Descritivo: Este projeto objetiva conectar quem busca uma oportunidade com empresas que buscam talentos. Para tanto estas pessoas 

participarão de programas de desenvolvimento e capacitação em diferentes áreas de tecnologias de maneira que se possa 

ampliar as contratações. Além disso também é um objetivo desse projeto, mapear perfis dos profissionais que estão em 

busca de uma vaga, potencializando as oportunidades que o mercado de tecnologia provê.. 

Número de 

vagas: 

 300 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 20:30. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Universigênero: LGBTI e a cidade 

Descritivo: Considerando que a universidade é o espaço de existência de cidadãos que deveriam representar todas as parcelas da 

sociedade, este projeto contempla a diversidade enquanto pressuposto fundamental para o espaço universitário, tanto no 

âmbito das salas de aula quanto da equipe de funcionários em todos os setores. O destaque se faz em promover ações em 

Saúde Mental e Direitos Humanos.  É fundamental que seja destacada a necessidade da interseccionalidade no debate que 

se segue. Assim, ao falarmos de população LGBTI+, e sua inserção na sociedade cisheteronormativa e nas questões de 

gênero. Por fim, nos debruçaremos sobre outros marcadores fundamentais, tais como Raça e classe. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus USJT-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Enfermagem, Medicina, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Gestão e Negócios 

(Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 12:00. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

 

CAMPUS BUTANTÃ 

 

Projeto: "A gente quer comida, diversão e arte". A necessidade e as muitas formas da arte para todos nós 

Descritivo: A necessidade e as potencialidades da arte para a sustentabilidade sociocultural dos seres humanos, para além das 

imposições de nossa cultura materialista. Esse o tema deste projeto que propõe engajar alunos e alunas numa ação voltada 

para a população que transita diariamente pela área de influência do Campus Butantã da USJT (metrô, CPTM, ônibus, 

pedestres). Envolve a curadoria e a criação de conteúdos sobre as linguagens da arte e a criação de formas de comunicação 

desses conteúdos nos espaços de circulação desse público, utilizando meios físicos e digitais combinados e propondo uma 

relação dialógica com as percepções e sensibilidades de cada um sobre o papel da arte em suas vidas.. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Vasco Caldeira da Silva 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em 

Prática em Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, Moda, Ciências Humanas e da Educação (Todos), 

Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:30 às 13:30. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: A Universidade vai à comunidade (Diogo Pires) 

Descritivo: Oferecimento de serviços gratuitos em diferentes áreas, incluindo orientação e acompanhamento nutricional, orientação 

jurídica, orientação da saúde bucal, orientação de gerenciamento de pessoas, orientação sobre a farmacoterapia, orientação 

psicológica, orientação e controle da pressão arterial e glicemia, orientação sobre postura e bem estar humano e animal, de 

modo a contribuir para a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde e bem estar social.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Cledja Soares de Amorim Castro 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Moda, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Arte 

e Educação, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing, Gastronomia.  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Agência para aplicações de tecnologia e computação 

Descritivo: Serão promovidos serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã,. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Milkes Yone Alvarenga 

Público-alvo:  Design, Design de Animação – Bacharelado, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia da 

Computação, TI e Computação (Todos). 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 18:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Água é vida - fontes e rios escondidos na cidade de São Paulo 

Descritivo: A partir de pesquisas junto a entidades ambientais, órgãos públicos e a bibliografia existente, identificar e mapear fontes e 

rios (escondidos) em trechos da cidade de São Paulo. Resgatar a história desse recurso para o desenvolvimento da cidade. 

Tratar da importância das fontes e dos rios para a qualificação da vida de seus moradores. Recuperação e preservação desses 

recursos. Educação ambiental e discussão dos objetivos da Agenda 2030. Os encontros presenciais poderão ocorrer no 

Campus Butantã ou Paulista. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Rosinei Aparecida Naves (Rose Naves) 

Público-alvo:  Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Animais sinantrópicos 2023/1 

Descritivo: No ecossistema, todas as comunidades de seres vivos se inter-relacionam de maneira equilibrada. Os animais não são pragas 

do ponto de vista ecológico, têm função definida na cadeia alimentar e na escala evolutiva. As alterações provocadas no 

ambiente pela urbanização favoreceram o desenvolvimento de espécies animais que seguiram o homem, a despeito da 

vontade deste, atraídas pelas facilidades de abrigo e alimentação. Pela dominação sinantrópicos, entende-se os animais que, 

em locais de concentrações humanas como os centros urbanos, cidades, vilas e outros, possuem a característica de 

adaptação, sobrevivência e proliferação em ambiente não similar ao seu de origem. Os encontros online ocorrerão às quartas 
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e as oficinas ocorrerão presencialmente aos sábados.Os encontros presenciais ocorrerão no campus Mooca. 

 

Número de 

vagas: 

 60 

Professor 

Responsável: 

 Carlos Leandro Firmo 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Biologia Educa 2023/1 

Descritivo: Sendo a biologia, uma área de fundamental importância para que possa desempenhar o papel a que se propõe na formação 

cidadã do individuo, merece atenção especial à utilização de práticas e vivências que extrapolem o laboratório e tornar as 

aulas e os conteúdos significativos e atraentes para os alunos e a sociedade a fim de aprofundar seus conceitos dentro da 

ciência e tecnologia sobre uma visão ética que leve em conta o papel do homem no planeta. Este projeto tem como objetivo 

apresentar aos alunos e comunidade algumas práticas que podem ser utilizadas como ferramenta na construção do 

conhecimento científico, despertando no cidadão o interesse pela Biologia e motivando seu aprendizado. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Carlos Leandro Firmo 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Comunica eventos 

Descritivo: Comunica Lab: Eventos  é um projeto multidisciplinar que envolve a execução de um ou mais eventos. Os alunos farão 

parte de uma comissão organizadora e construirão o evento desde o pré-evento até o pós-evento. Planejarão decidindo quais 

atividades serão feitas no dia, também farão estratégias de divulgação tanto de forma online com posts, reels, stories, quanto 

offline com produção de cartazes, convites e outros, acompanharão os processos de organização e produção no dia, 
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levantaram preços e farão orçamentos. Os eventos devem atender a comunidade acadêmica do próprio campus mooca, bem 

como a comunidade ao redor. A temática poderá ser social, bem como educacional. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 30 

Professor 

Responsável: 

 Lilia Nogueira Calcagno Horta 

Público-alvo:  Design, Design Digital, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Linguagem, Cultura e 

Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Multimídia, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Administração, Administração 

de Empresas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor  Camilo Onoda Luiz Caldas 
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Responsável: 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 
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Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontro presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 
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Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 
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Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo Arquitetura, Urbanismo e Design - EMAUD 

Descritivo: O EMAUD é uma iniciativa dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design juntamente com seus discentes, tendo suas 

atividades supervisionadas pelo Corpo Docente. A proposta é criar um ambiente onde é possível a integração de discentes 

dos diversos períodos letivos e unidades diferentes da USJT dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design para a 

realização de projetos de âmbito interdisciplinar, de modo que as atividades desenvolvidas não se caracterizam como 

atividades profissionais, uma vez que são de fato atividades acadêmicas com interesse didático, respaldadas 

constitucionalmente pela autonomia desta IES em desenvolvê-las. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Digital, Design Gráfico, Design 

Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 

realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 
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no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 

 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Implantação da farmácia escola 

Descritivo: Implantação e regulamentação da farmácia escola nos Campi Butantã, Guarulhos, Jabaquara Santana e Vila Leopoldina 

com o intuito de oferecer futuramente serviços farmacêuticos e dispensação de medicamentos para a comunidade acadêmica 

e seu entorno. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Engenharia Civil, 

Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Logística, Marketing, Eventos, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Inventário de Arquitetura moderna nos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque em São Paulo-SP. 

Descritivo: Inventário do Patrimônio Arquitetônico Moderno dos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque (São Paulo). O 

conjunto foi selecionado porque concentra um importante número edifícios modernos (aprox. 300 edifícios ), isto é, obras 

residenciais construídas entre os anos de 1930 e 1980, com caraterísticas próprias da modernidade arquitetônica que remonta 

às propostas do Movimento Moderno, tanto internacional como nacional. Entre as obras que encontramos nesses bairros há 

algumas que já foram tombadas pelo Conpresp e/ou Condephaat, mas são poucas comparadas com o grande acervo de obras 

existentes que caracterizam a paisagem urbana desses bairros como “moderna”. Ocorrerão encontros presenciais no campus 

Mooca ou Paulista, além de visitas aos bairros para o levantamento de informações. Os encontros presenciais ocorrerão 

na Unidade Mooca, ou na Unidade Paulista, da USJT. Também serão feitas visitas aos bairros estudados. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 
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Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LabCiências exatas 2023/1 

Descritivo: Os alunos da graduação planejarão e executarão palestras on-line realizadas sobre os seguintes assuntos a alunos do ensino 

médio: tópicos de Física, matemática, Ciências dos materiais e Análise de Dados. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Engenharias (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Laboratório de práticas contábeis: NAF presencial 

Descritivo: O projeto de extensão "laboratório de práticas contábeis: NAF presencial" tem como objetivo no primeiro semestre de 2023, 

no formato presencial capacitar os estudantes nas principais atividades práticas de gestão fiscal e contábil no intuito de 

formar permanentemente uma equipe para atendimento às pessoas e contribuintes de baixa renda para a orientação e 

prestação de serviços exigidos pela Receita Federal do Brasil. O projeto busca reforçar a ação de cidadania ao contribuir 

com a prestação e serviços de forma gratuita, à comunidade local e que não possuem recursos financeiros para contratação 

de profissionais de contabilidade ou ainda que têm dificuldades de lidar com a burocracia fiscal. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:30 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 
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Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Direito, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Defesa 

Cibernética. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação; cidadania fiscal e imposto de renda solidário. 

Descritivo: O  projeto de extensão NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação, cidadania fiscal e imposto de renda solidário, 

tem como objetivo no primeiro semestre de 2023,  capacitar o estudante no atendimento às pessoas e contribuintes de baixa 

renda, através do apoio na orientação e elaboração de serviços e declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil, como 
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a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF e a consulta e regularização de pendências da situação cadastral 

das pessoas físicas - CPF e de MEI. O projeto busca reforçar a ação de cidadania em parceria com a Receita Federal do 

Brasil ao contribuir com a prestação e serviços de forma gratuita à comunidade local.. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Networking na Medicina Veterinária- desenvolvendo uma semana acadêmica na São Judas regional São Paulo 

Descritivo: O projeto visa planejar momentos presenciais com a possibilidade de desenvolver "networking" na área.  O projeto implicará 

no desenvolvimento de uma semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária entre os campi da São Judas regional São 

Paulo, por meio da organização dos alunos participantes deste projeto, através da formação de comissões organizadoras 

para representação dos Campi. As ações de alinhamento para execução da semana acadêmica ocorrerão semanalmente de 

maneira presencial e/ou online. A semana acadêmica ocorrerá de maneira presencial nos respectivos Campi sob a 

organização e participação ativa dos alunos participantes do projeto sob supervisão do professor orientador. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária.  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Oficina de Direito, cidadania e sustentabilidade 

Descritivo: O presente projeto de extensão, com foco em temas de Direitos Fundamentais/Meio ambiente/Sustentabilidade, tem como 

objetivo buscar no Direito contribuições para soluções para problemáticas que nos afligem na sociedade. Os(as) alunos(as) 

farão estudos com aplicação prática e utilidade pública, cumprindo com a função social da universidade, e produzirão 

cartilhas e vídeos informativos, sobre direitos/temas relevantes para a sociedade, vinculados aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 da ONU). Também serão realizadas ações comunitárias e atividades práticas, 

presencias, desenvolvidas pelos alunos no entorno (territórios prioritários) da Universidade. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Paulista e territórios do entorno. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arte e Educação, Direito, Ciência da Computação.  
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Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Paisagem sonora: aplicação experimental de um “espaço sônico” 

Descritivo: O projeto “Paisagem Sonora: aplicação experimental de um ‘espaço sônico’” propõe a aplicação prática do “Espaço 

Sônico”, um protótipo para uma estrutura itinerante de escuta de paisagens sonoras, a ser aplicada em espaços de grande 

circulação do bairro da Mooca, visando a construção de uma cidade mais inclusiva e diversa, especialmente no cenário de 

ansiedade extrema deixado pela pandemia da Covid-19. O protótipo do “Espaço Sônico” foi elaborado na USJT Mooca, 

com alunos de Comunicação, Arquitetura e Psicologia. O objetivo é produzir e monitorar mecanismos de conforto sonoro 

na cidade, visando contribuir com o bem-estar e para uma urbanização inclusiva e sustentável.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Agronomia, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Pedagogia, Psicologia, 

Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Parentalidade na Universidade 

Descritivo: O projeto contempla os desafios de ser pai e mãe enquanto se mantém uma rotina de estudos dos universitários. O projeto 

prevê mapear os números de pais e mães que compõe o corpo discente e entender suas dificuldades para traçar um plano de 

ação colaborativo para rede de apoio a estes estudantes. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Todos os cursos. 
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Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 09:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: PodExtensão – Histórias da Mooca 

Descritivo: O patrimônio histórico cultural e a pluralidade cultural dos grupos sociais são temáticas que estão na base de formulação 

desse Projeto de Extensão. O projeto nasceu em 2021/2 e já abrigou as seguintes temáticas: direitos humanos, Centenário 

da Semana de Arte Moderna, e o Centenário do Rádio no Brasil. No entanto, buscando estabelecer uma relação mais 

próxima da comunidade, em 2023/1 o objetiva atingir temas voltados a histórias e o cotidiano da Mooca, em tópicos que 

abordam a diversidade e a pluralidade da formação cultural do Bairro. Os episódios serão publicados no canal PodExtensão, 

criado em 2022 nas plataformas de áudio Anchor e Spotify e divulgadas em redes sociais. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes 

(Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 
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 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 

Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rádio, comunidade e universidade 

Descritivo: O projeto Rádio, Comunidade e Universidade busca estreitar os laços entre o conhecimento produzido na Universidade 

com a Comunidade de Heliópolis através de matérias radiofônicas produzidas pelos estudantes a fim de proporcionar 

cidadania, conhecimentos práticos sobre as mais variadas dúvidas que as pessoas que vivem em Heliópolis tenham. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto irão colher perguntas dos cidadãos da comunidade, buscar professores da 

Universidade para responderem a esses questionamentos. Com as perguntas e respostas, os estudantes produzirão matérias 

de rádio que serão veiculadas na Rádio Comunitária Heliópolis FM. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 90 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 
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de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de  50 
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vagas: 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 
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Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS CUBATÃO 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Escolinha São Judas 

Descritivo: Desenvolver projetos nas escolas públicas municipais de Santos, sobretudo as que estão no entorno do Centro Universitário 

São Judas. Pretende-se, ao final do projeto, entregar e envolver nos alunos de ensino médio e fundamental uma melhor 

conscientização de cidadania, educação, saúde e qualidade de vida (alimentação adequada, higiene básica), usos de 

tecnologia, comunicação, cuidados com os animais e meio ambiente. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Vila Mathias – Unimonte. 
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Número de 

vagas: 

 400 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Inquérito de cobertura vacinal no município de Cubatão 

Descritivo: O Programa Nacional de Imunização (PNI) enfrenta desde 2016 a redução no alcance das metas de cobertura vacinal. Várias 

hipóteses são levantadas na literatura como a complexidade do PNI com desabastecimento parcial de alguns produtos; falta 
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de capacitação e treinamento dos profissionais de saúde, veiculação de notícias falsas, pandemia por Covid-19 e mudança 

do Sistema de informação. Nota-se também o ressurgimento de doenças imunopreveníveis. No município de Cubatão, a 

cobertura vacinal tem apresentado redução de 50% nos últimos anos. O objetivo é realizar um inquérito vacinal para estimar 

a real cobertura e identificar fatores que possam explicar a baixa a cobertura vacinal no município. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Cubatão. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Medicina. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Terça-Feira, Sábado das 09:00 às 13:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 
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(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 
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personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS GUARULHOS 

 

Projeto: Ações de Saúde em instituto de assistência crianças 

Descritivo: O projeto visa realizar ações educativas relacionadas à saúde para crianças e pais de crianças do instituto Batuira. O projeto 

de extensão auxilia no atendimento à comunidade de uma instituição social de crianças da região de Cumbica, em 

Guarulhos, através da análise dos principais temas relacionados à saúde de auxílio à população e elaboração de materiais 

de orientações técnicas para pais e crianças. Os alunos dos cursos de saúde terão experiências no desempenho formativo da 

área e do curso de graduação que realizam. Os encontros presenciais ocorrerão no campus Guarulhos. 

 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Silvana Ramos Atayde 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira, Quinta-feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no campus Guarulhos. 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 
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campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conexão São Judas: intervenção social na comunidade carente de Guarulhos 

Descritivo: Com a onda de demissões e queda nas rendas ocasionadas pelo coronavírus, muitas famílias passaram a morar na rua, bem 

como os abrigos e ocupações improvisadas, sem infraestrutura para o bem-estar. Para tanto, alunos e professores 

orientadores dos cursos de Engenharia, Saúde, Gestão e Direito auxiliam a população carente de uma comunidade em 

Guarulhos na conscientização sobre a importância da saúde mental e física, bem como em intervenções sociais na 

comunidade que contribuirão com a diversidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Guarulhos e no assentamento Anita Garibaldi. 

Número de 

vagas: 

 400 

Professor 

Responsável: 

 Dulceval Andrade de Santana 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  90 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 
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Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: EDUFIS_NAF: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL _ 2023/1DH 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas 

e comunidades viabilizadas por parcerias. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 
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tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 
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Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Implantação da farmácia escola 

Descritivo: Implantação e regulamentação da farmácia escola nos Campi Butantã, Guarulhos, Jabaquara Santana e Vila Leopoldina 

com o intuito de oferecer futuramente serviços farmacêuticos e dispensação de medicamentos para a comunidade acadêmica 

e seu entorno. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Engenharia Civil, 

Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Logística, Marketing, Eventos, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Lab accounting: EDUFIS-NAF-2023/1 Presencial-Mooca 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 
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disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas e 

comunidades viabilizadas por parcerias.  

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
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Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 
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diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas nas Escolas de Guarulhos e Santana 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo realizar intervenções educativas nas mais diversas áreas do saber (engenharias, gestão e 

negócios, ciências jurídicas, ciências da saúde e educação) oferecendo ações que possam inspirar os jovens do ensino 

Fundamental II e ensino Médio na cidade de Guarulhos e do bairro de Santana a partir de temas que possam contribuir com 

as necessidades atuais desses jovens. A proposta constitui na participação dos alunos da São Judas em palestras, elaboração 

de oficinas e treinamentos, assim como o desenvolvimento de materiais de apoio, que atenderão a comunidade, assim como 

contribuirão para a diversidade e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os encontros presenciais ocorrerão nos 

Campi Guarulhos e Santana. 

Número de 

vagas: 

 400 

Público-alvo:  Todos os cursos. 
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Carga horária:  90 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 
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ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS JABAQUARA 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 
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conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 
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Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 
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Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo Arquitetura, Urbanismo e Design - EMAUD 

Descritivo: O EMAUD é uma iniciativa dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design juntamente com seus discentes, tendo suas 

atividades supervisionadas pelo Corpo Docente. A proposta é criar um ambiente onde é possível a integração de discentes 

dos diversos períodos letivos e unidades diferentes da USJT dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design para a 

realização de projetos de âmbito interdisciplinar, de modo que as atividades desenvolvidas não se caracterizam como 
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atividades profissionais, uma vez que são de fato atividades acadêmicas com interesse didático, respaldadas 

constitucionalmente pela autonomia desta IES em desenvolvê-las. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Digital, Design Gráfico, Design 

Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 
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realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Hortas Urbanas e suas contribuições para metas dos ODS da Agenda 2030 

Descritivo: Abordar temas da Agenda 2030 com alunos de diferentes formações acadêmicas, de forma a compreenderem a conexão 

entre os temas e suas metas. E a partir do aprendizado promover a conscientização da comunidade ao entorno da USJT-

Mooca em termas como espaços verdes; hortas urbanas; agricultura sustentável; gestão da água: irrigação e drenagem; 

ecossistemas urbanos e biodiversidade e mudanças climáticas. Os encontros presenciais ocorrerão na Horta das Flores, 

próxima ao Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Agronomia, Engenharia Agronômica, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas 

- Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Ética e Saúde, Fisioterapia, Nutrição, Arte e Educação, Geografia - 

Licenciatura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Dança, 

Fotografia, Jornalismo, Teatro, Engenharias (Todos), Administração, Gestão Pública, TI e Computação (Todos), 

Gastronomia, Eventos, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:00 às 14:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 

 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Implantação da farmácia escola 

Descritivo: Implantação e regulamentação da farmácia escola nos Campi Butantã, Guarulhos, Jabaquara Santana e Vila Leopoldina 

com o intuito de oferecer futuramente serviços farmacêuticos e dispensação de medicamentos para a comunidade acadêmica 

e seu entorno. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Engenharia Civil, 

Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 
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Pública, Logística, Marketing, Eventos, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de  20 
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vagas: 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório de práticas contábeis: NAF presencial 

Descritivo: O projeto de extensão "laboratório de práticas contábeis: NAF presencial" tem como objetivo no primeiro semestre de 2023, 

no formato presencial capacitar os estudantes nas principais atividades práticas de gestão fiscal e contábil no intuito de 
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formar permanentemente uma equipe para atendimento às pessoas e contribuintes de baixa renda para a orientação e 

prestação de serviços exigidos pela Receita Federal do Brasil. O projeto busca reforçar a ação de cidadania ao contribuir 

com a prestação e serviços de forma gratuita, à comunidade local e que não possuem recursos financeiros para contratação 

de profissionais de contabilidade ou ainda que têm dificuldades de lidar com a burocracia fiscal. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:30 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação; cidadania fiscal e imposto de renda solidário. 

Descritivo: O  projeto de extensão NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação, cidadania fiscal e imposto de renda solidário, 

tem como objetivo no primeiro semestre de 2023,  capacitar o estudante no atendimento às pessoas e contribuintes de baixa 

renda, através do apoio na orientação e elaboração de serviços e declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil, como 

a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF e a consulta e regularização de pendências da situação cadastral 

das pessoas físicas - CPF e de MEI. O projeto busca reforçar a ação de cidadania em parceria com a Receita Federal do 

Brasil ao contribuir com a prestação e serviços de forma gratuita à comunidade local.. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 
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Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Networking na Medicina Veterinária- desenvolvendo uma semana acadêmica na São Judas regional São Paulo 

Descritivo: O projeto visa planejar momentos presenciais com a possibilidade de desenvolver "networking" na área.  O projeto implicará 

no desenvolvimento de uma semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária entre os campi da São Judas regional São 

Paulo, por meio da organização dos alunos participantes deste projeto, através da formação de comissões organizadoras 

para representação dos Campi. As ações de alinhamento para execução da semana acadêmica ocorrerão semanalmente de 

maneira presencial e/ou online. A semana acadêmica ocorrerá de maneira presencial nos respectivos Campi sob a 

organização e participação ativa dos alunos participantes do projeto sob supervisão do professor orientador. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária.  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Paisagem sonora: aplicação experimental de um “espaço sônico” 

Descritivo: O projeto “Paisagem Sonora: aplicação experimental de um ‘espaço sônico’” propõe a aplicação prática do “Espaço 

Sônico”, um protótipo para uma estrutura itinerante de escuta de paisagens sonoras, a ser aplicada em espaços de grande 

circulação do bairro da Mooca, visando a construção de uma cidade mais inclusiva e diversa, especialmente no cenário de 

ansiedade extrema deixado pela pandemia da Covid-19. O protótipo do “Espaço Sônico” foi elaborado na USJT Mooca, 

com alunos de Comunicação, Arquitetura e Psicologia. O objetivo é produzir e monitorar mecanismos de conforto sonoro 

na cidade, visando contribuir com o bem-estar e para uma urbanização inclusiva e sustentável.. 

Número de  100 
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vagas: 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Agronomia, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Pedagogia, Psicologia, 

Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 

Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rádio, comunidade e universidade 

Descritivo: O projeto Rádio, Comunidade e Universidade busca estreitar os laços entre o conhecimento produzido na Universidade 

com a Comunidade de Heliópolis através de matérias radiofônicas produzidas pelos estudantes a fim de proporcionar 

cidadania, conhecimentos práticos sobre as mais variadas dúvidas que as pessoas que vivem em Heliópolis tenham. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto irão colher perguntas dos cidadãos da comunidade, buscar professores da 

Universidade para responderem a esses questionamentos. Com as perguntas e respostas, os estudantes produzirão matérias 

de rádio que serão veiculadas na Rádio Comunitária Heliópolis FM. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 90 
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Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 
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Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 
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Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 
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Modalidade:  Presencial 

 

CAMPUS MOOCA 

 

Projeto: Ações de conscientização sobre a gestão de resíduos de construção e demolição 

Descritivo: Os resíduos de construção e demolição (RCD’s) gerados no Brasil tem atingido dados alarmantes, podendo representar 

aproximadamente 50% da massa total de resíduos sólidos urbanos. A resolução n° 307 do CONAMA (2002) dispõe que os 

geradores devem ter como prioridade a redução da produção desses resíduos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a 

disposição final adequados.  Neste contexto, o projeto de extensão tem como objetivo favorecer a conscientização sobre a 

gestão dos RCD’s, no que tange a geração, descarte e alternativas de reciclagem. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Cláudia Terezinha Kniess 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Moda, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Arte 

e Educação, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Agência para aplicações de tecnologia e computação 

Descritivo: Serão promovidos serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã,. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Paulista. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Milkes Yone Alvarenga 

Público-alvo:  Design, Design de Animação – Bacharelado, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia da 

Computação, TI e Computação (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 18:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Animais sinantrópicos 2023/1 

Descritivo: No ecossistema, todas as comunidades de seres vivos se inter-relacionam de maneira equilibrada. Os animais não são pragas 

do ponto de vista ecológico, têm função definida na cadeia alimentar e na escala evolutiva. As alterações provocadas no 

ambiente pela urbanização favoreceram o desenvolvimento de espécies animais que seguiram o homem, a despeito da 

vontade deste, atraídas pelas facilidades de abrigo e alimentação. Pela dominação sinantrópicos, entende-se os animais que, 

em locais de concentrações humanas como os centros urbanos, cidades, vilas e outros, possuem a característica de 

adaptação, sobrevivência e proliferação em ambiente não similar ao seu de origem. Os encontros online ocorrerão às quartas 

e as oficinas ocorrerão presencialmente aos sábados.Os encontros presenciais ocorrerão no campus Mooca. 

 

Número de 

vagas: 

 60 

Professor 

Responsável: 

 Carlos Leandro Firmo 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 17:00 às 18:00. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Aprendendo a com-viver com o patrimônio histórico-cultural da Universidade e seus serviços 

Descritivo: Patrimônio histórico e cultural; acessibilidade; interpretação do patrimônio; sustentabilidade do patrimônio; revitalização e 

alteração do uso original de um edifício industrial; Hospitalidade. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Centro-Mooca da UAM. 

Número de 

vagas: 

 35 

Professor 

Responsável: 

 Airton José Cavenaghi 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Sexta-feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Arremessando na cesta mágica 

Descritivo: Introduzir o Basquetebol como fenômeno sociocultural, sinalizando para uma metodologia de ensino que articule teoria e 

prática como integrantes de um mesmo processo de aprendizagem social e esportiva. Análise e vivência das concepções e 

tendências metodológicas do ensino do basquetebol na perspectiva de proposição de uma Pedagogia do Esporte.Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Professor 

Responsável: 

 Aide Angélica de Oliveira Nessi 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  60 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: As violações de Direitos Humanos perpetradas pelo Brasil em face do sistema interamericano 

Descritivo: O presente Projeto de Extensão tem por objetivo identificar possíveis violações aos Direitos Humanos perpetradas pelo 

Estado brasileiro, a partir da análise dos principais instrumentos de proteção aos Direitos Humanos adotados no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), com especial foco em temáticas como discriminação e violência em face da 

mulher, violência policial, assassinatos e tortura praticados por agentes do Estado, trabalho escravo e violações ocorridas 

durante a ditadura militar. Os encontros presenciais ocorrerão na UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 40 

Professor 

Responsável: 

 Bernardo Pereira de Lucena Rodrigues Guerra 

Público-alvo:  Arte e Educação, Filosofia, História, Letras, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Ciências Jurídicas 

(Todos), Comunicação e Artes (Todos), Administração, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comércio Internacional, 

Relações Internacionais, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 
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para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Biologia Educa 2023/1 

Descritivo: Sendo a biologia, uma área de fundamental importância para que possa desempenhar o papel a que se propõe na formação 

cidadã do individuo, merece atenção especial à utilização de práticas e vivências que extrapolem o laboratório e tornar as 

aulas e os conteúdos significativos e atraentes para os alunos e a sociedade a fim de aprofundar seus conceitos dentro da 

ciência e tecnologia sobre uma visão ética que leve em conta o papel do homem no planeta. Este projeto tem como objetivo 

apresentar aos alunos e comunidade algumas práticas que podem ser utilizadas como ferramenta na construção do 

conhecimento científico, despertando no cidadão o interesse pela Biologia e motivando seu aprendizado. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Carlos Leandro Firmo 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos). 
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Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cineclube cinelunga (questões contemporâneas) 

Descritivo: O Cineclube Cinelunga é um espaço de encontro de alunos interessados no cinema e no audiovisual criado pelos alunos em 

2019 e, posteriormente, transformado em projeto de extensão. Além dos encontros para debater os filmes do semestre, o 

Cineclube exibe trabalhos dos alunos, produz críticas e um podcast sobre os filmes vistos, além de promover atividades 

buscando envolver a comunidade do entorno da São Judas Mooca, escola de segundo grau e outros espaços, visando 

divulgar as atividades do Cineclube. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Cesar Adolfo Zamberlan 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Jogos Digitais, 

Sistemas para Internet. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:30 às 21:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Comunica eventos 

Descritivo: Comunica Lab: Eventos  é um projeto multidisciplinar que envolve a execução de um ou mais eventos. Os alunos farão 

parte de uma comissão organizadora e construirão o evento desde o pré-evento até o pós-evento. Planejarão decidindo quais 

atividades serão feitas no dia, também farão estratégias de divulgação tanto de forma online com posts, reels, stories, quanto 

offline com produção de cartazes, convites e outros, acompanharão os processos de organização e produção no dia, 

levantaram preços e farão orçamentos. Os eventos devem atender a comunidade acadêmica do próprio campus mooca, bem 
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como a comunidade ao redor. A temática poderá ser social, bem como educacional. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 30 

Professor 

Responsável: 

 Lilia Nogueira Calcagno Horta 

Público-alvo:  Design, Design Digital, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Linguagem, Cultura e 

Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Multimídia, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Administração, Administração 

de Empresas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cine cultura 

Descritivo: A pandemia é sinônimo, para os idosos, de isolamento social. A interação social, a atividade física e o investimento do 

tempo livre em atividades como música e filmes, podem ser bons aliados na prevenção de sintomas relacionados a 

transtornos mentais dessa faixa populacional. Assim, ter um grupo que possibilite a troca de ideias, de informações, de 

vínculos e afetos, tendo por base filmes que versem sobre a problemática da pessoa idosa, pode vir a favorecer a 

identificação e a reflexão sobre temáticas sensíveis do envelhecimento, como a dependência e a finitude (Meneghel & 

Minayo, 2021).  

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Professor  Débora Gozzo 
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Responsável: 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências 

Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), TI e Computação 

(Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 
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Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Curling adaptado 

Descritivo: Introdução ao esporte paralímpico, a história, as regras, fundamentos, metodologia e programa de ensino, bem como 

aspectos específicos do treinamento. Apresentação das competições oficiais. Desenvolvimento da prática esportiva para 

promoção da saúde e melhora da qualidade de vida para pessoas com deficiência. Desenvolvimento de competências 

técnicas e socioemocionais por meio de formação cidadã e da interação com a comunidade. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Professor 

Responsável: 

 Nathalia Bernardes 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quinta-feira das 13:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Desafios contemporâneos para o Direito digital 3.0 

Descritivo: O presente projeto tem por objetivo criar uma cartilha (física ou digital) para ser divulgada à população em geral, 

movimentar uma página no Instagram e publicar um livro com os artigos produzidos durante o semestre, contendo 

informações sobre os impactos da utilização excessiva de dispositivos informáticos, os perigos envolvidos nesse contexto 
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e os meios de proteção trazidos pelo Direito Digital. O comprometimento do aluno em comparecer aos encontros propostos, 

realizar pesquisas, levantar material sobre o tema e participar dos debates, será fundamental para o sucesso do mesmo.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:   

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 22:50. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Diagnóstico das redes de proteção a mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo 

Descritivo: Há um aparente contraponto aparente entre o constante aumento dos registros de violência contra a mulher e os 

equipamentos públicos que constam como sendo disponibilizados pelo município para o combate a essa violência e às suas 

consequências. O que leva a essa discrepância? Falta de legislação, falta de comunicação, defasagem na estrutura em relação 

que deveria existir, relações familiares tóxicas impedem o acesso aos equipamentos são algumas das hipóteses que este 

estudo pretende esclarecer.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Teatro 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Direito sem juridiquês ou Data Vênia 

Descritivo: O projeto de extensão “Direito sem Juridiquês ou Data Vênia” busca gerar transferência de conhecimento dos graduandos 

em Direito da Universidade São Judas Tadeu, para a sociedade civil da localidade do campus Mooca (São Paulo), tendo 
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como principal forma de transmissão do conhecimento mini-aulas, rodas de conversa, entre outras modalidades. Os 

conhecimentos a serem ofertados serão de matérias Constitucionais e Civis para os jovens das escolas públicas do entorno 

da universidade. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Direito, Mediação. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 12:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Direitos dos consumidores: balcão de informações 

Descritivo: Conceitos e Princípios. Direitos Básicos dos Consumidores. Responsabilidade do Fornecedor. Práticas Abusivas. Contratos 

de Consumo – Interpretação e Cláusulas Abusivas. Formação de cadastros e proteção do consumidor inadimplente. 

Publicidade. Consumidores hipervulneráveis. Análise de Julgados do STJ.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Design Digital, Direito, Mediação, Serviços Judiciais, Animação, Comunicação e Marketing 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 
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Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: EDUFIS_NAF: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL _ 2023/1DH 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas 

e comunidades viabilizadas por parcerias. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Efeitos do projeto sênior na aptidão física e funcional e em variáveis psicossociais dos idosos participantes: estudo 

longitudinal 

Descritivo: Programa extensionista de promoção e educação em saúde com uso de estratégias participativas baseada na educação 

popular em saúde para a pessoa idosa, moradora do entorno da Universidade São Judas e os bairros da zona leste de São 

Paulo.  Essa proposta tem um caráter educacional, congregando esforços para a disseminação de informações e ações 

necessárias à aquisição de autonomia para a manutenção de hábitos saudáveis pela pessoa idosa, como a prática sistemática 

de atividades físicas, a adoção de dieta adequada e o constante autocuidado. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e 

Organizações Sociais, Psicologia, Serviço Social, Dança 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Segunda-feira, Quarta-Feira das 14:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontro presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 
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presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Engetec sustentável 

Descritivo: O Projeto Engetec Sustentável tem por objetivo ofertar aos alunos dos cursos de Engenharia e Tecnologia da UAM a 

possibilidade de aplicar seus conhecimentos e habilidades adquiridos em sala de aula para a solução de problemas reais 

enfrentados pela sociedade. Dentre os principais causas atendidas pelo projeto, destacam-se: ONG de proteção animal 

(cachorros e gatos), empoderamento feminino, inclusão digital e educação de eualidade orientada à sustentabilidade e 

responsabilidade social. Dentre as realizações deste projeto até o momento: horta comunitária entregue à comunidade em 

Parelheiros-SP, doações de alimentos, doação de coleiras inteligentes (QR Code) e Pedalada sustentável. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus UAM-Paulista e em ONG’s contempladas pelo projeto. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Ciência dos dados, Sistemas 

de Informação 
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Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sexta-feira, Sábado das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Envelhecer com força 

Descritivo: Os alunos irão acompanhar os idosos durante as avaliações física, sanguínea, funcional, psicológica e das sessões de 

treinamento físico com profissionais de diferentes áreas da saúde. As atividades de extensão têm o papel de promover a 

integração entre as atividades de ensino e de pesquisa e ao alcance da sociedade. É através das atividades de extensão que 

o conhecimento científico produzido na universidade é apresentado à comunidade. Assim, se estabelece uma relação 

transformadora entre Universidade e sociedade, buscando responder as demandas sociais para superação das desigualdades 

sociais. É na extensão universitária que docentes e discentes tem espaço para elaborar e refletir sobre a sua prática de acordo 

com a realidade brasileira e regional. A extensão aproxima teoria e prática, produz e estabelece a troca de conhecimentos e 
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democratiza o saber acadêmico. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 12:30 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo Arquitetura, Urbanismo e Design - EMAUD 
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Descritivo: O EMAUD é uma iniciativa dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design juntamente com seus discentes, tendo suas 

atividades supervisionadas pelo Corpo Docente. A proposta é criar um ambiente onde é possível a integração de discentes 

dos diversos períodos letivos e unidades diferentes da USJT dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design para a 

realização de projetos de âmbito interdisciplinar, de modo que as atividades desenvolvidas não se caracterizam como 

atividades profissionais, uma vez que são de fato atividades acadêmicas com interesse didático, respaldadas 

constitucionalmente pela autonomia desta IES em desenvolvê-las. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Digital, Design Gráfico, Design 

Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Fisioterapia Cardiorrespiratória - Ambulatório 

Descritivo: A vivência do processo de reabilitação cardiorrespiratória é fundamental para fixação e ampliação dos conhecimentos 

oferecidos nas UCs, sejam teóricas ou práticas. A imersão PRESENCIAL nos processos avaliativos e de recuperação dos 

pacientes fornecerão aprendizado para toda carreira profissional. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Fisioterapia. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Segunda-feira, Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-feira das 15:50 às 18:50. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 
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Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Hortas Urbanas e suas contribuições para metas dos ODS da Agenda 2030 

Descritivo: Abordar temas da Agenda 2030 com alunos de diferentes formações acadêmicas, de forma a compreenderem a conexão 

entre os temas e suas metas. E a partir do aprendizado promover a conscientização da comunidade ao entorno da USJT-

Mooca em termas como espaços verdes; hortas urbanas; agricultura sustentável; gestão da água: irrigação e drenagem; 

ecossistemas urbanos e biodiversidade e mudanças climáticas. Os encontros presenciais ocorrerão na Horta das Flores, 

próxima ao Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Agronomia, Engenharia Agronômica, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas 

- Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Ética e Saúde, Fisioterapia, Nutrição, Arte e Educação, Geografia - 

Licenciatura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Dança, 

Fotografia, Jornalismo, Teatro, Engenharias (Todos), Administração, Gestão Pública, TI e Computação (Todos), 

Gastronomia, Eventos, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer. 
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Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:00 às 14:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 

 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de  30 
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vagas: 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: InterAção – bairro amigo da pessoa idosa 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange a população 

idosa, e que possa contemplar aspectos Biológicos, Psicológicos e Sociocultural. Como uma das prerrogativas deste projeto 

está a inserção e o estreitamento no relacionamento com a comunidade local ao entorno do Programa de Pós-graduação 

Stricto Senso - PPG-CE- USJT e da própria Universidade São Judas Tadeu - campus Mooca, promovendo intervenções 

condizentes com as propostas do PPG-CE e das demandas locais as quais o projeto e as temáticas abordadas possam fazer 

incursões, tais como, no bem-estar e promoção de saúde da pessoa idosa em seus diferentes contextos e realidades. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Psicologia 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Inventário de Arquitetura moderna nos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque em São Paulo-SP. 

Descritivo: Inventário do Patrimônio Arquitetônico Moderno dos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque (São Paulo). O 

conjunto foi selecionado porque concentra um importante número edifícios modernos (aprox. 300 edifícios ), isto é, obras 

residenciais construídas entre os anos de 1930 e 1980, com caraterísticas próprias da modernidade arquitetônica que remonta 

às propostas do Movimento Moderno, tanto internacional como nacional. Entre as obras que encontramos nesses bairros há 
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algumas que já foram tombadas pelo Conpresp e/ou Condephaat, mas são poucas comparadas com o grande acervo de obras 

existentes que caracterizam a paisagem urbana desses bairros como “moderna”. Ocorrerão encontros presenciais no campus 

Mooca ou Paulista, além de visitas aos bairros para o levantamento de informações. Os encontros presenciais ocorrerão 

na Unidade Mooca, ou na Unidade Paulista, da USJT. Também serão feitas visitas aos bairros estudados. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Lab accounting: EDUFIS-NAF-2023/1 Presencial-Mooca 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas e 

comunidades viabilizadas por parcerias.  

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de  40 
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vagas: 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LabCiências exatas 2023/1 

Descritivo: Os alunos da graduação planejarão e executarão palestras on-line realizadas sobre os seguintes assuntos a alunos do ensino 

médio: tópicos de Física, matemática, Ciências dos materiais e Análise de Dados. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Engenharias (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: LabDesign sensorial 2023-1 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.   

Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  

Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 

desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da 

Identidade visual do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 
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Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, 

Letras - Português e Inglês, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social, 

Comunicação e Artes (Todos), Jogos Digitais, 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: LabDesign sensorial 2023-2 

Descritivo: O projeto de extensão LabDESIGN Sensorial 2023-1 é um projeto multidisciplinar.   

Hoje o LabDESIGN Sensorial é dividido em grupos de trabalho que desenvolvem várias ações.  

Os grupos desenvolverão as atividades: Criação de Nova Logomarca e identidade visual para a Associação Equoterapia, 

desenvolvimento de jogo tipo Super Trunfo com Pontos Turísticos e Históricos da Cidade do Litoral Sul e criação da 

Identidade visual do Projeto “São Judas Mão-na-Massa”.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, 

Letras - Português e Inglês, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social, 

Comunicação e Artes (Todos), Jogos Digitais. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Lab Design Design Instrucional 2: Arte Sequencial 

Descritivo: A produção de materiais instrucionais que usam desenhos e ilustrações como componentes principais de comunicação. As 

práticas de elaboração de materiais instrucionais visuais a partir de briefings. Os modelos de materiais instrucionais e 

educativos para conscientização sobre descarte irregular de lixo. A contribuição da imagem na eficiência instrucional de 

materiais educativos. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, 

Letras - Português e Inglês, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social, 

Comunicação e Artes (Todos), Jogos Digitais. 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Segunda-feira das 14:00 às 16:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório de Design Instrucional 2023/1 

Descritivo: A produção de materiais instrucionais que usam desenhos e ilustrações como componentes principais de comunicação. As 

práticas de elaboração de materiais instrucionais visuais a partir de briefings. Os modelos de materiais instrucionais e 

educativos para conscientização sobre descarte irregular de lixo. A contribuição da imagem na eficiência instrucional de 

materiais educativos.. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Arte e Educação, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Português, 
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Letras - Português e Inglês, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Serviço Social, 

Comunicação e Artes (Todos), Jogos Digitais. 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quinta-feira das 14:00 às 16:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório de transformação urbana (LTU): redes hídricas em áreas de vulnerabilidade social. 

Descritivo: Introduzir os objetivos do Desenvolvimento Sustentável com ênfase nas ODS 6 -água limpa e saneamento; 11 – cidades e 

comunidades sustentáveis; 13- combate às alterações climáticas. Situar os Laboratórios de Transformação Urbana nas 

teorias do urbanismo contemporâneo. Apresentar os riscos dos assentamentos precários frente à crise do clima e visita à 

comunidade do Torresmo. Introduzir os sistemas não estruturais de drenagem. Conceituação do perfil de velocidades em 

condutos livres. Técnicas para medição de vazão em loco. Métodos de cálculo: áreas e método das estacas. Elaboração de 

cálculos de vazão. Elaboração de diretrizes para a intervenção na comunidade. Os encontros presenciais ocorrerão na 

unidade Mooca e  na Comunidade do Torresmo - Itaim Paulista. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em Prática em 

Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da 

Saúde (Todos), Física, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Geografia - 

Licenciatura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios 

(Todos), TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Segunda-feira, Quinta-feira, Sábado das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Direito, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Defesa 

Cibernética. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Liga Solidária Vozes das Periferias 

Descritivo: O presente projeto de extensão visa conectar os alunos da Universidade São Judas Tadeu por meio da prática de atividades 

extensionistas com o entorno, mais especificamente em ações desenvolvidas pelas atléticas para mais de 400 crianças e 

jovens, além de 300 famílias que, atualmente, são atendidas pelo Instituto Vozes da Periferia na favela da Vila Prudente. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca e na favela da Vila Prudente. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 20:30 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Motivação: fomentando motivação para a prática de atividades físicas e exercícios físicos. 

Descritivo: O projeto visa elucidar e intervir na promoção de motivação para a prática de atividades físicas e/ou exercícios físicos por 

meio do emprego de diferentes teorias e estratégias motivacionais contemporâneas, atentando-se a implicações cognitivas, 

afetivas/emocionais, sociais e comportamentais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Enfermagem, Fisioterapia, Gerontologia 

Educacional, Medicina, Nutrição, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, 

Administração de Empresas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira das 13:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Neuroarquitetura e sua relação com as pedagogias Montessori e Waldorf 

Descritivo: Este é um projeto mão na massa onde o aluno irá pesquisar bibliografias, desenvolver um artigo e representar graficamente 

uma ambiência escolar (em grupo) relacionando o que leu sobre neuroarquitetura e as pedagogias montessori e waldorf, 

buscando identificar elementos sensoriais para concepção de ambientes engajadores. As habilidades necessárias 

compreendem o conhecimento de programas: AutoCad, Sketchup, Photoshop, InDesign ou outros; leituras de referências 

pedagógicas. Os alunos serão divididos em grupos, mas terão atividades individuais. O produto a ser entregue será um 

artigo científico com representação gráfica. Sugere-se alunos a partir do 6o. sem. de arquitetura e 5o.sem. pedagogia. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental,  
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Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Networking na Medicina Veterinária- desenvolvendo uma semana acadêmica na São Judas regional São Paulo 

Descritivo: O projeto visa planejar momentos presenciais com a possibilidade de desenvolver "networking" na área.  O projeto implicará 

no desenvolvimento de uma semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária entre os campi da São Judas regional São 

Paulo, por meio da organização dos alunos participantes deste projeto, através da formação de comissões organizadoras 

para representação dos Campi. As ações de alinhamento para execução da semana acadêmica ocorrerão semanalmente de 

maneira presencial e/ou online. A semana acadêmica ocorrerá de maneira presencial nos respectivos Campi sob a 

organização e participação ativa dos alunos participantes do projeto sob supervisão do professor orientador. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária.  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Nutrição de verdade para promoção de qualidade de vida e segurança alimentar e nutricional 

Descritivo: O projeto visa atuar promovendo aprendizado de nutrição para a comunidade atendida no território e realizar ações dentro 

do espaço da universidade. Para os estudantes auxiliará no aprender a fazer e desenvolver habilidades relativas à atuação 

profissional e multidisciplinar, também participarão de atividades de educação alimentar e nutricional, tendas de nutrição, 

avaliação nutricional (peso, estatura e bioimpedância), planejamento de oficinas temáticas na universidade para a 

comunidade atendida. O projeto será presencial na Subprefeitura Mooca/UBS1 e campus da universidade. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Nutrição 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Oficina de Direito, cidadania e sustentabilidade 

Descritivo: O presente projeto de extensão, com foco em temas de Direitos Fundamentais/Meio ambiente/Sustentabilidade, tem como 

objetivo buscar no Direito contribuições para soluções para problemáticas que nos afligem na sociedade. Os(as) alunos(as) 

farão estudos com aplicação prática e utilidade pública, cumprindo com a função social da universidade, e produzirão 

cartilhas e vídeos informativos, sobre direitos/temas relevantes para a sociedade, vinculados aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 da ONU). Também serão realizadas ações comunitárias e atividades práticas, 

presencias, desenvolvidas pelos alunos no entorno (territórios prioritários) da Universidade. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Paulista e territórios do entorno. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arte e Educação, Direito, Ciência da Computação.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Paisagem sonora: aplicação experimental de um “espaço sônico” 

Descritivo: O projeto “Paisagem Sonora: aplicação experimental de um ‘espaço sônico’” propõe a aplicação prática do “Espaço 

Sônico”, um protótipo para uma estrutura itinerante de escuta de paisagens sonoras, a ser aplicada em espaços de grande 

circulação do bairro da Mooca, visando a construção de uma cidade mais inclusiva e diversa, especialmente no cenário de 
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ansiedade extrema deixado pela pandemia da Covid-19. O protótipo do “Espaço Sônico” foi elaborado na USJT Mooca, 

com alunos de Comunicação, Arquitetura e Psicologia. O objetivo é produzir e monitorar mecanismos de conforto sonoro 

na cidade, visando contribuir com o bem-estar e para uma urbanização inclusiva e sustentável.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Agronomia, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Pedagogia, Psicologia, 

Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Pão do povo da rua – apoio a moradores de rua e pessoas vulneráveis socialmente 

Descritivo: Boas-vindas e apresentação do projeto. Visita técnica. Encontro de planejamento. Capacitação em habilidades básicas de 

cozinha. Capacitação em habilidades básicas de panificação. Capacitação em finanças pessoais. Capacitação em informática 

básica. Produção audiovisual. Plantas baixas e design de interiores. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quinta-feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Plano integrado ambiental da quadra das Escolas Umberto Luiz D´Urso, Prof. Sandra Rodrigues de Oliveira e 

EMEI Louro Rosa 

Descritivo: Diagnóstico e proposta programática para quadra que reúne três escolas (EE Umberto Luiz D´Urso, EE Prof. Sandra 

Rodrigues de Oliveira e EMEI Louro Rosa), situada na Zona Leste de São Paulo, com presença de área de nascente com 

interesse ambiental. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca e nas escolas. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 

Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Práticas de arquitetura e design  no 3o. setor 

 

Descritivo: Neste projeto de extensão os alunos irão desenvolver uma ação de impacto social na zona leste da cidade de São Paulo. Os 

alunos serão divididos em grupos de acordo com a demanda para gerar alternativas e propor soluções de projetos de 

arquitetura e ou design (produto, mídia, etc). Por isso é preciso saber ler plantas e ter habilidade em programas gráficos de 

design e arquitetura. Poderão participar alunos dos cursos de arquitetura a partir do 6o. semestre e design a partir do 4o. 

semestre. Os encontros serão presenciais, em reuniões às quartas feiras, das 17h às 19:00h,  no escritório modelo de 

arquitetura e design - EMAUD da unidade Mooca e em campo.  A presença é obrigatória. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo e Design,  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Programa virtual de extensão universitária de educação alimentar e nutricional para idosos: comensal_idade 

Descritivo: O presente projeto tem o objetivo de aplicar um programa de educação alimentar e nutricional para pessoas idosas em 

ambiente virtual. É composto por dez encontros, com duração de duas horas, cujo temas são: 1) Cultura e regionalidade 2) 

Guia Alimentar para a População Brasileira 3) Envelhecimento Saudável 4) Sal: como e quando usar? 5) Açúcar: como e 

quando usar? 6) Como interpretar rótulos 7) Gorduras Saudáveis 8) Aproveitamento integral dos alimentos 9) Como manter 

os músculos 10) Fechamento e Avaliação.  A estrutura de cada encontro segue os conceitos de oficina de Educação 

Alimentar e Nutricional e aborda temas relativos à saúde, bem-estar, alimentação, nutrição e atividade física. Os encontros 
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presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, Agronomia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Gerontologia Educacional, Medicina, Nutrição, Letras, Psicologia, Serviço Social, Cinema e Audiovisual, 

Comunicação e Marketing, Produção Multimídia, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Sistemas de Informação, 

Sistemas para Internet, Gastronomia. 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Promoção de bem estar e saúde animal na Medicina Veterinária no campus Mooca 

Descritivo: O projeto objetiva realizar ações destinadas à comunidade do entorno da Mooca, visando a promoção da saúde animal 

através de campanhas de prevenção de doenças renais, cardiovasculares, articulares, doenças parasitárias e doenças 

endócrinas. O projeto será realizado com ações presenciais no Campus, além de realizar reuniões para alinhamentos de 

forma presencial e/ou virtual semanalmente. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 300 

Público-alvo:  Medicina Veterinária. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rádio, comunidade e universidade 

Descritivo: O projeto Rádio, Comunidade e Universidade busca estreitar os laços entre o conhecimento produzido na Universidade 

com a Comunidade de Heliópolis através de matérias radiofônicas produzidas pelos estudantes a fim de proporcionar 

cidadania, conhecimentos práticos sobre as mais variadas dúvidas que as pessoas que vivem em Heliópolis tenham. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto irão colher perguntas dos cidadãos da comunidade, buscar professores da 

Universidade para responderem a esses questionamentos. Com as perguntas e respostas, os estudantes produzirão matérias 

de rádio que serão veiculadas na Rádio Comunitária Heliópolis FM. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 90 
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Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Reabilitação cardiorrespiratória em indivíduos com COVID longa (Turma 1) 

Descritivo: Este projeto visa implantar um programa de reabilitação cardiorrespiratória para indivíduos com COVID longa. Para tal 

contará com encontros formativos no primeiro mês do projeto que abordarão os seguintes temas: COVID-19; COVID longa; 

Reabilitação cardiorrespiratória na COVID longa: avaliação funcional e prescrição do plano de reabilitação. Nos meses 

seguintes serão realizados atendimentos individuais e/ou em pequenos grupos de indivíduos com COVID longa buscando 

restaurar a capacidade funcional cardiorrespiratória e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Segunda-feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Reabilitação cardiorrespiratória em indivíduos com COVID longa (Turma 1) 

Descritivo: Este projeto visa implantar um programa de reabilitação cardiorrespiratória para indivíduos com COVID longa. Para tal 

contará com encontros formativos no primeiro mês do projeto que abordarão os seguintes temas: COVID-19; COVID longa; 

Reabilitação cardiorrespiratória na COVID longa: avaliação funcional e prescrição do plano de reabilitação. Nos meses 
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seguintes serão realizados atendimentos individuais e/ou em pequenos grupos de indivíduos com COVID longa buscando 

restaurar a capacidade funcional cardiorrespiratória e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira ou Sexta-feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 
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Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rumo aos 100 anos com voleyterapia 

Descritivo: Trabalhar o envelhecimento ativo por meio de um esporte e outras atividades físicas lúdicas e prazerosas com o 

envelhescente.  Discutir saúde física, mental e bem-estar e lazer.  Propor um encontro intergeracional com alunos da 

graduação e os envelhescentes a fim de que estes alunos vivenciem o cuidado com os mais velhos. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física - Licenciatura, Fisioterapia, Gerontologia Educacional, 

Psicologia, Dança.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quinta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 
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(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Saúde mental, transtornos neurodivergentes e inclusão nas escolas e universidades 

Descritivo: Dedicar-se à reflexão e elaboração de ações acerca da saúde mental, transtornos neurodivergentes e inclusão. Discutir ações 

de prevenção à depressão, ansiedade, pânico, suicídio, uso de álcool e drogas. Debater ações de inclusão para os Transtornos 

da Neurodesenvolvimento, Transtorno de Aprendizagem e da pessoa com deficiência, elaborando intervenções para 

comunidade externa e acadêmica (rodas de conversa, workshop, janeiro branco, setembro amarelo). Confecção de material 
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informativo sobre o tema (Instagram, podcast, infográficos etc.). Organização de palestras e eventos sobre o tema. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos) 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde mental, transtornos neurodivergentes e inclusão nas escolas e universidades 

Descritivo: Dedicar-se à reflexão e elaboração de ações acerca da saúde mental, transtornos neurodivergentes e inclusão. Discutir ações 

de prevenção à depressão, ansiedade, pânico, suicídio, uso de álcool e drogas. Debater ações de inclusão para os Transtornos 

da Neurodesenvolvimento, Transtorno de Aprendizagem e da pessoa com deficiência, elaborando intervenções para 

comunidade externa e acadêmica (rodas de conversa, workshop, janeiro branco, setembro amarelo). Confecção de material 

informativo sobre o tema (Instagram, podcast, infográficos etc.). Organização de palestras e eventos sobre o tema. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:50 às 13:00 ou 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido. 
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Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 
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Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Valorização da cultura corporal indígena e afro-brasileira no currículo escolar. 

Descritivo: Nesse projeto estudantes de graduação e pós-graduação dos cursos de licenciatura em Pedagogia e em Educação Física irão 

realizar atividades e produzir materiais didáticos para apoiar professores de Educação Física  e pedagogos que atuam em 

escolas públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais) da região leste da cidade de São Paulo a inserir 

a cultura corporal indígena e afro-brasileira no currículo escolar. As atividades serão desenvolvidas por meio de dois 
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encontros presenciais mensais na escola atendida pelo projeto. Os encontros presenciais ocorrerão na escola atendida, 

próxima ao Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Educação Física – Licenciatura, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Web Rádio Conecta.SãoJudas 

Descritivo: Este Projeto de Extensão nasceu da importância em expandir as ações da Web Rádio Educativa, denominada Conecta São 

Judas, criada no curso de Rádio e TV, da Universidade São Judas – Mooca. Por meio da orientação dos professores Eliane 

Fátima Corti Basso, Marcello Monteiro Gabbay e Sérgio Pinheiro da Silva, os estudantes irão desenvolver programas 

radiofônicos buscando uma aproximação e interação com a comunidade do Bairro da Mooca, com programas educativos, 

culturais e sociais voltados ao acesso à informação e à comunicação local. A exibição dos programas se dará por meio de 

plataformas de áudio e redes sociais. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Comunicação e Artes (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

CAMPUS PAULISTA 

 

Projeto: "A gente quer comida, diversão e arte". A necessidade e as muitas formas da arte para todos nós 

Descritivo: A necessidade e as potencialidades da arte para a sustentabilidade sociocultural dos seres humanos, para além das 

imposições de nossa cultura materialista. Esse o tema deste projeto que propõe engajar alunos e alunas numa ação voltada 

para a população que transita diariamente pela área de influência do Campus Butantã da USJT (metrô, CPTM, ônibus, 

pedestres). Envolve a curadoria e a criação de conteúdos sobre as linguagens da arte e a criação de formas de comunicação 

desses conteúdos nos espaços de circulação desse público, utilizando meios físicos e digitais combinados e propondo uma 

relação dialógica com as percepções e sensibilidades de cada um sobre o papel da arte em suas vidas.. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Vasco Caldeira da Silva 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em 

Prática em Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, Moda, Ciências Humanas e da Educação (Todos), 

Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:30 às 13:30. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Ações de conscientização sobre a gestão de resíduos de construção e demolição 

Descritivo: Os resíduos de construção e demolição (RCD’s) gerados no Brasil tem atingido dados alarmantes, podendo representar 

aproximadamente 50% da massa total de resíduos sólidos urbanos. A resolução n° 307 do CONAMA (2002) dispõe que os 

geradores devem ter como prioridade a redução da produção desses resíduos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a 
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disposição final adequados.  Neste contexto, o projeto de extensão tem como objetivo favorecer a conscientização sobre a 

gestão dos RCD’s, no que tange a geração, descarte e alternativas de reciclagem. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Cláudia Terezinha Kniess 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Moda, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Arte 

e Educação, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Agência para aplicações de tecnologia e computação 

Descritivo: Serão promovidos serviços de informação confiável e de qualidade, para os moradores da região do Butantã,. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Milkes Yone Alvarenga 

Público-alvo:  Design, Design de Animação – Bacharelado, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia da 

Computação, TI e Computação (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 18:40. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Água é vida - fontes e rios escondidos na cidade de São Paulo 

Descritivo: A partir de pesquisas junto a entidades ambientais, órgãos públicos e a bibliografia existente, identificar e mapear fontes e 

rios (escondidos) em trechos da cidade de São Paulo. Resgatar a história desse recurso para o desenvolvimento da cidade. 

Tratar da importância das fontes e dos rios para a qualificação da vida de seus moradores. Recuperação e preservação desses 

recursos. Educação ambiental e discussão dos objetivos da Agenda 2030. Os encontros presenciais poderão ocorrer no 

Campus Butantã ou Paulista. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Rosinei Aparecida Naves (Rose Naves) 

Público-alvo:  Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Arremessando na cesta mágica 

Descritivo: Introduzir o Basquetebol como fenômeno sociocultural, sinalizando para uma metodologia de ensino que articule teoria e 

prática como integrantes de um mesmo processo de aprendizagem social e esportiva. Análise e vivência das concepções e 

tendências metodológicas do ensino do basquetebol na perspectiva de proposição de uma Pedagogia do Esporte.Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Professor 

Responsável: 

 Aide Angélica de Oliveira Nessi 
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Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: As violações de Direitos Humanos perpetradas pelo Brasil em face do sistema interamericano 

Descritivo: O presente Projeto de Extensão tem por objetivo identificar possíveis violações aos Direitos Humanos perpetradas pelo 

Estado brasileiro, a partir da análise dos principais instrumentos de proteção aos Direitos Humanos adotados no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), com especial foco em temáticas como discriminação e violência em face da 

mulher, violência policial, assassinatos e tortura praticados por agentes do Estado, trabalho escravo e violações ocorridas 

durante a ditadura militar. Os encontros presenciais ocorrerão na UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 40 

Professor 

Responsável: 

 Bernardo Pereira de Lucena Rodrigues Guerra 

Público-alvo:  Arte e Educação, Filosofia, História, Letras, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Ciências Jurídicas 

(Todos), Comunicação e Artes (Todos), Administração, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Comércio Internacional, 

Relações Internacionais, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 
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acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Comunica eventos 

Descritivo: Comunica Lab: Eventos  é um projeto multidisciplinar que envolve a execução de um ou mais eventos. Os alunos farão 

parte de uma comissão organizadora e construirão o evento desde o pré-evento até o pós-evento. Planejarão decidindo quais 

atividades serão feitas no dia, também farão estratégias de divulgação tanto de forma online com posts, reels, stories, quanto 

offline com produção de cartazes, convites e outros, acompanharão os processos de organização e produção no dia, 

levantaram preços e farão orçamentos. Os eventos devem atender a comunidade acadêmica do próprio campus mooca, bem 

como a comunidade ao redor. A temática poderá ser social, bem como educacional. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 30 

Professor 

Responsável: 

 Lilia Nogueira Calcagno Horta 
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Público-alvo:  Design, Design Digital, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação 

Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Linguagem, Cultura e 

Sociedade, Música Popular e Gestão de Carreira, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Multimídia, 

Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Administração, Administração 

de Empresas, Eventos, Eventos: Planejamento, Organização e Comunicação 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 
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Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Diagnóstico das redes de proteção a mulheres vítimas de violência na cidade de São Paulo 

Descritivo: Há um aparente contraponto aparente entre o constante aumento dos registros de violência contra a mulher e os 

equipamentos públicos que constam como sendo disponibilizados pelo município para o combate a essa violência e às suas 

consequências. O que leva a essa discrepância? Falta de legislação, falta de comunicação, defasagem na estrutura em relação 

que deveria existir, relações familiares tóxicas impedem o acesso aos equipamentos são algumas das hipóteses que este 

estudo pretende esclarecer. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 
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Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: EDUFIS_NAF: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL _ 2023/1DH 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas 

e comunidades viabilizadas por parcerias. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 
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experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os s presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Projeto: Engetec sustentável 

Descritivo: O Projeto Engetec Sustentável tem por objetivo ofertar aos alunos dos cursos de Engenharia e Tecnologia da UAM a 

possibilidade de aplicar seus conhecimentos e habilidades adquiridos em sala de aula para a solução de problemas reais 

enfrentados pela sociedade. Dentre os principais causas atendidas pelo projeto, destacam-se: ONG de proteção animal 

(cachorros e gatos), empoderamento feminino, inclusão digital e educação de eualidade orientada à sustentabilidade e 

responsabilidade social. Dentre as realizações deste projeto até o momento: horta comunitária entregue à comunidade em 

Parelheiros-SP, doações de alimentos, doação de coleiras inteligentes (QR Code) e Pedalada sustentável. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus UAM-Paulista e em ONG’s contempladas pelo projeto. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Ciência da Computação, Ciência dos dados, Sistemas 

de Informação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sexta-feira, Sábado das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 
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Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo Arquitetura, Urbanismo e Design - EMAUD 

Descritivo: O EMAUD é uma iniciativa dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design juntamente com seus discentes, tendo suas 

atividades supervisionadas pelo Corpo Docente. A proposta é criar um ambiente onde é possível a integração de discentes 

dos diversos períodos letivos e unidades diferentes da USJT dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design para a 

realização de projetos de âmbito interdisciplinar, de modo que as atividades desenvolvidas não se caracterizam como 

atividades profissionais, uma vez que são de fato atividades acadêmicas com interesse didático, respaldadas 

constitucionalmente pela autonomia desta IES em desenvolvê-las. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Digital, Design Gráfico, Design 

Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Escritório modelo de Engenharia e Arquitetura 

Descritivo: O projeto de extensão consiste no desenvolvimento de projetos residenciais de baixo custo, visando parte da população que 

não tem acesso a consultorias e projetos de engenharia em geral, sendo de arquitetura, estrutural e de instalações elétricas 

e hidrossanitárias, desenvolvendo então residências econômicas e menos vulneráveis. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Paulista. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 
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Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 

realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Hortas Urbanas e suas contribuições para metas dos ODS da Agenda 2030 

Descritivo: Abordar temas da Agenda 2030 com alunos de diferentes formações acadêmicas, de forma a compreenderem a conexão 

entre os temas e suas metas. E a partir do aprendizado promover a conscientização da comunidade ao entorno da USJT-

Mooca em termas como espaços verdes; hortas urbanas; agricultura sustentável; gestão da água: irrigação e drenagem; 

ecossistemas urbanos e biodiversidade e mudanças climáticas. Os encontros presenciais ocorrerão na Horta das Flores, 

próxima ao Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Agronomia, Engenharia Agronômica, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Gestão do Agronegócio, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas 

- Bacharelado, Ciências Biológicas - Licenciatura, Ética e Saúde, Fisioterapia, Nutrição, Arte e Educação, Geografia - 
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Licenciatura, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Dança, 

Fotografia, Jornalismo, Teatro, Engenharias (Todos), Administração, Gestão Pública, TI e Computação (Todos), 

Gastronomia, Eventos, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:00 às 14:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 

 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Inventário de Arquitetura moderna nos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque em São Paulo-SP. 

Descritivo: Inventário do Patrimônio Arquitetônico Moderno dos bairros de Higienópolis, Santa Cecilia e Vila Buarque (São Paulo). O 

conjunto foi selecionado porque concentra um importante número edifícios modernos (aprox. 300 edifícios ), isto é, obras 
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residenciais construídas entre os anos de 1930 e 1980, com caraterísticas próprias da modernidade arquitetônica que remonta 

às propostas do Movimento Moderno, tanto internacional como nacional. Entre as obras que encontramos nesses bairros há 

algumas que já foram tombadas pelo Conpresp e/ou Condephaat, mas são poucas comparadas com o grande acervo de obras 

existentes que caracterizam a paisagem urbana desses bairros como “moderna”. Ocorrerão encontros presenciais no campus 

Mooca ou Paulista, além de visitas aos bairros para o levantamento de informações. Os encontros presenciais ocorrerão 

na Unidade Mooca, ou na Unidade Paulista, da USJT. Também serão feitas visitas aos bairros estudados. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Lab accounting: EDUFIS-NAF-2023/1 Presencial-Mooca 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas e 

comunidades viabilizadas por parcerias.  
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Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LabCiências exatas 2023/1 

Descritivo: Os alunos da graduação planejarão e executarão palestras on-line realizadas sobre os seguintes assuntos a alunos do ensino 

médio: tópicos de Física, matemática, Ciências dos materiais e Análise de Dados. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Engenharias (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 
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Público-alvo:  Direito, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Defesa 

Cibernética. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 
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um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Oficina de Direito, cidadania e sustentabilidade 

Descritivo: O presente projeto de extensão, com foco em temas de Direitos Fundamentais/Meio ambiente/Sustentabilidade, tem como 

objetivo buscar no Direito contribuições para soluções para problemáticas que nos afligem na sociedade. Os(as) alunos(as) 

farão estudos com aplicação prática e utilidade pública, cumprindo com a função social da universidade, e produzirão 

cartilhas e vídeos informativos, sobre direitos/temas relevantes para a sociedade, vinculados aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030 da ONU). Também serão realizadas ações comunitárias e atividades práticas, 

presencias, desenvolvidas pelos alunos no entorno (territórios prioritários) da Universidade. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Paulista e territórios do entorno. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arte e Educação, Direito, Ciência da Computação.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Paisagem sonora: aplicação experimental de um “espaço sônico” 

Descritivo: O projeto “Paisagem Sonora: aplicação experimental de um ‘espaço sônico’” propõe a aplicação prática do “Espaço 

Sônico”, um protótipo para uma estrutura itinerante de escuta de paisagens sonoras, a ser aplicada em espaços de grande 

circulação do bairro da Mooca, visando a construção de uma cidade mais inclusiva e diversa, especialmente no cenário de 

ansiedade extrema deixado pela pandemia da Covid-19. O protótipo do “Espaço Sônico” foi elaborado na USJT Mooca, 

com alunos de Comunicação, Arquitetura e Psicologia. O objetivo é produzir e monitorar mecanismos de conforto sonoro 

na cidade, visando contribuir com o bem-estar e para uma urbanização inclusiva e sustentável.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Agronomia, Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Pedagogia, Psicologia, 

Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
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Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Práticas de ESG em escola de samba e em microempresas 

Descritivo: O projeto, alinhado ao plano de extensão do campus Paulista, visa conscientizar as escolas de samba e empresas da região 

para que adotem práticas de ESG em sua linha de produção ou operação, de forma a adotarem metas ligadas aos objetivos 

de desenvolvimento sustentável. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Paulista. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Moda, Gestão 

Ambiental, Geografia, Geografia – Licenciatura, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e 

Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Comunicação e 

Marketing, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação e Marketing, 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Dança, Fotografia, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, 

Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Teatro, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão e Negócios (Todos), Eventos, Gestão de Turismo, 

Hotelaria, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:30 ou das 18:30 às 20:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 
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Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rádio, comunidade e universidade 

Descritivo: O projeto Rádio, Comunidade e Universidade busca estreitar os laços entre o conhecimento produzido na Universidade 

com a Comunidade de Heliópolis através de matérias radiofônicas produzidas pelos estudantes a fim de proporcionar 

cidadania, conhecimentos práticos sobre as mais variadas dúvidas que as pessoas que vivem em Heliópolis tenham. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto irão colher perguntas dos cidadãos da comunidade, buscar professores da 

Universidade para responderem a esses questionamentos. Com as perguntas e respostas, os estudantes produzirão matérias 

de rádio que serão veiculadas na Rádio Comunitária Heliópolis FM. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 90 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 
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Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 
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(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de  50 
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vagas: 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 
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Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

CAMPUS SANTANA 

 

Projeto: Ações de conscientização sobre a gestão de resíduos de construção e demolição 

Descritivo: Os resíduos de construção e demolição (RCD’s) gerados no Brasil tem atingido dados alarmantes, podendo representar 

aproximadamente 50% da massa total de resíduos sólidos urbanos. A resolução n° 307 do CONAMA (2002) dispõe que os 

geradores devem ter como prioridade a redução da produção desses resíduos, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a 

disposição final adequados.  Neste contexto, o projeto de extensão tem como objetivo favorecer a conscientização sobre a 

gestão dos RCD’s, no que tange a geração, descarte e alternativas de reciclagem. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Cláudia Terezinha Kniess 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Moda, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Arte 

e Educação, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing.  

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 
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visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 
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Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: EDUFIS_NAF: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL _ 2023/1DH 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas 
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e comunidades viabilizadas por parcerias. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 
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Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de  100 
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vagas: 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 

realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Implantação da farmácia escola 

Descritivo: Implantação e regulamentação da farmácia escola nos Campi Butantã, Guarulhos, Jabaquara Santana e Vila Leopoldina 

com o intuito de oferecer futuramente serviços farmacêuticos e dispensação de medicamentos para a comunidade acadêmica 

e seu entorno. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Engenharia Civil, 

Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Logística, Marketing, Eventos, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 
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Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Lab accounting: EDUFIS-NAF-2023/1 Presencial-Mooca 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas e 

comunidades viabilizadas por parcerias.  

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 
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qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 
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para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: Networking na Medicina Veterinária- desenvolvendo uma semana acadêmica na São Judas regional São Paulo 

Descritivo: O projeto visa planejar momentos presenciais com a possibilidade de desenvolver "networking" na área.  O projeto implicará 

no desenvolvimento de uma semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária entre os campi da São Judas regional São 

Paulo, por meio da organização dos alunos participantes deste projeto, através da formação de comissões organizadoras 

para representação dos Campi. As ações de alinhamento para execução da semana acadêmica ocorrerão semanalmente de 

maneira presencial e/ou online. A semana acadêmica ocorrerá de maneira presencial nos respectivos Campi sob a 

organização e participação ativa dos alunos participantes do projeto sob supervisão do professor orientador. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária.  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 
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Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 
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diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  
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Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 
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território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

CAMPUS SANTO AMARO 

 

Projeto: "A gente quer comida, diversão e arte". A necessidade e as muitas formas da arte para todos nós 

Descritivo: A necessidade e as potencialidades da arte para a sustentabilidade sociocultural dos seres humanos, para além das 

imposições de nossa cultura materialista. Esse o tema deste projeto que propõe engajar alunos e alunas numa ação voltada 

para a população que transita diariamente pela área de influência do Campus Butantã da USJT (metrô, CPTM, ônibus, 

pedestres). Envolve a curadoria e a criação de conteúdos sobre as linguagens da arte e a criação de formas de comunicação 

desses conteúdos nos espaços de circulação desse público, utilizando meios físicos e digitais combinados e propondo uma 

relação dialógica com as percepções e sensibilidades de cada um sobre o papel da arte em suas vidas.. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Vasco Caldeira da Silva 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em 

Prática em Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, Moda, Ciências Humanas e da Educação (Todos), 

Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  100 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:30 às 13:30. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 
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pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de  40 
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vagas: 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontro presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 
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Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Escritório modelo Arquitetura, Urbanismo e Design - EMAUD 

Descritivo: O EMAUD é uma iniciativa dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design juntamente com seus discentes, tendo suas 

atividades supervisionadas pelo Corpo Docente. A proposta é criar um ambiente onde é possível a integração de discentes 

dos diversos períodos letivos e unidades diferentes da USJT dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design para a 

realização de projetos de âmbito interdisciplinar, de modo que as atividades desenvolvidas não se caracterizam como 

atividades profissionais, uma vez que são de fato atividades acadêmicas com interesse didático, respaldadas 

constitucionalmente pela autonomia desta IES em desenvolvê-las. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design - Bacharelado, Design de Interiores, Design Digital, Design Gráfico, Design 

Gráfico - Bacharelado 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Segunda-feira ou Quarta-feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de  10 
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vagas: 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Gentilezas urbanas 

Descritivo: Através de uma análise técnica sobre a acelerada urbanização e dos numerosos desafios face às necessidades que 

acompanham o crescimento da sua população, propõe-se a qualificação dos espaços públicos de forma eficiente, inclusiva 

e sustentável. Através de estudos técnicos embasados nos conceitos da Arquitetura, do Urbanismo e do Design, buscar 

solucionar as questões urbanas e promover o uso do espaço público com os poucos recursos disponíveis, mas aproveitando 

o grande potencial humano e criativo que estas aglomerações urbanas oferecem. 

Os encontros presenciais ocorrerão no entorno do Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Interiores, Design Gráfico, Formação de Agentes para o Desenvolvimento 

Regional, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e 

Organizações Sociais, Psicologia e Trabalho Humano, Direito, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social - Publicidade 

e Propaganda, Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Publicitária, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de 

Produção, Administração, Administração de Empresas, Gestão da Inovação e Empreendedorismo, Gestão Pública, 

Segurança Pública. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 

realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Humanização multiprofissional –Hospitalegria 

Descritivo: O projeto nasceu com a ideia de ensinar aos alunos sobre humanização no ambiente hospitalar, incluindo a vivência em  

equipe multiprofissional. Além disso, o projeto visa proporcionar aos pacientes hospitalizados ou em acompanhamento no 

Centro Integrado de Saúde (Universidade Anhembi Morumbi- Mooca) um pouco de alegria, acolhimento, 

interatividade, além de poder oferecer a eles um tempo de qualidade com dinâmicas e empatia. Nesse sentido, o projeto 

também busca desenvolver habilidades de comunicação, comportamento e humanização aos alunos, buscando oferecer 

crescimento pessoal e profissional a eles. 

 

Número de  50 
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vagas: 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Arte e Educação, Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, Serviço Social, Comunicação e Artes (Todos),  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Terça-Feira, Quinta-feira, Sexta-feira das 11:40 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 
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memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório de práticas contábeis: NAF presencial 

Descritivo: O projeto de extensão "laboratório de práticas contábeis: NAF presencial" tem como objetivo no primeiro semestre de 2023, 

no formato presencial capacitar os estudantes nas principais atividades práticas de gestão fiscal e contábil no intuito de 

formar permanentemente uma equipe para atendimento às pessoas e contribuintes de baixa renda para a orientação e 

prestação de serviços exigidos pela Receita Federal do Brasil. O projeto busca reforçar a ação de cidadania ao contribuir 

com a prestação e serviços de forma gratuita, à comunidade local e que não possuem recursos financeiros para contratação 

de profissionais de contabilidade ou ainda que têm dificuldades de lidar com a burocracia fiscal. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:30 às 17:30. 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 
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Modalidade:  Digital 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Direito, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Defesa 

Cibernética. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação; cidadania fiscal e imposto de renda solidário. 

Descritivo: O  projeto de extensão NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação, cidadania fiscal e imposto de renda solidário, 

tem como objetivo no primeiro semestre de 2023,  capacitar o estudante no atendimento às pessoas e contribuintes de baixa 

renda, através do apoio na orientação e elaboração de serviços e declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil, como 

a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF e a consulta e regularização de pendências da situação cadastral 

das pessoas físicas - CPF e de MEI. O projeto busca reforçar a ação de cidadania em parceria com a Receita Federal do 

Brasil ao contribuir com a prestação e serviços de forma gratuita à comunidade local.. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 
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Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 
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A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas nas Escolas de Guarulhos e Santana 

Descritivo: Este projeto tem como objetivo realizar intervenções educativas nas mais diversas áreas do saber (engenharias, gestão e 

negócios, ciências jurídicas, ciências da saúde e educação) oferecendo ações que possam inspirar os jovens do ensino 

Fundamental II e ensino Médio na cidade de Guarulhos e do bairro de Santana a partir de temas que possam contribuir com 

as necessidades atuais desses jovens. A proposta constitui na participação dos alunos da São Judas em palestras, elaboração 

de oficinas e treinamentos, assim como o desenvolvimento de materiais de apoio, que atenderão a comunidade, assim como 

contribuirão para a diversidade e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os encontros presenciais ocorrerão nos 

Campi Guarulhos e Santana. 

Número de 

vagas: 

 400 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  90 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas sem fronteiras II 

Descritivo: Por meio de intervenções, garantir o direito à saúde das pessoas em condição de vulnerabilidade radicados na Zona Norte 

de São Paulo, o projeto “São Judas sem fronteiras” visa a valorização da diversidade e a defesa dos direitos humanos para 

a construção de uma sociedade mais justa e plural, em que todos e todas possam exercer plenamente a cidadania. Promover 

a inclusão do público por meio de discussões, reflexões e intervenções relacionadas a saúde, bem-estar, relações geracionais, 

relações étnico-raciais, questões de gênero, diversidade sexual, cultura e meio ambiente. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus. 

Número de 

vagas: 

 200 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Medicina Veterinária, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Direito, 

Comunicação e Artes (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo e 

Hospitalidade. 

Carga horária:  70 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 
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Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

Projeto: Arremessando na cesta mágica 

Descritivo: Introduzir o Basquetebol como fenômeno sociocultural, sinalizando para uma metodologia de ensino que articule teoria e 

prática como integrantes de um mesmo processo de aprendizagem social e esportiva. Análise e vivência das concepções e 

tendências metodológicas do ensino do basquetebol na perspectiva de proposição de uma Pedagogia do Esporte.Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Professor 

Responsável: 

 Aide Angélica de Oliveira Nessi 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 
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Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Casa C - 2023 

Descritivo: O Projeto Casa C estabeleceu uma parceria com o Instituto A Casa do Jardim que atende aproximadamente 100 famílias 

carentes e em situação de risco social na cidade de Santo André. Essas famílias possuem uma alimentação pouco variada 

em frutas e legumes. O projeto Casa C possui a proposta de avaliar as necessidades dessas famílias e melhorar a qualidade 

de vida das famílias atendidas pelo instituto casa jardim possibilitando uma alimentação mais saudável e variada. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 José Roberto Fogaça de Almeida 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia,  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 20:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 
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Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 

Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de  200 
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vagas: 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 

Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: EDUFIS_NAF: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL _ 2023/1DH 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas 

e comunidades viabilizadas por parcerias. 

Número de  150 
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vagas: 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontro presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de  70 
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vagas: 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Escolinha São Judas 

Descritivo: Desenvolver projetos nas escolas públicas municipais de Santos, sobretudo as que estão no entorno do Centro Universitário 

São Judas. Pretende-se, ao final do projeto, entregar e envolver nos alunos de ensino médio e fundamental uma melhor 

conscientização de cidadania, educação, saúde e qualidade de vida (alimentação adequada, higiene básica), usos de 

tecnologia, comunicação, cuidados com os animais e meio ambiente. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Vila Mathias – Unimonte. 

Número de 

vagas: 

 400 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 

membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 
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Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Lab accounting: EDUFIS-NAF-2023/1 Presencial-Mooca 

Descritivo: O Projeto de Extensão EDUFIS + NAF - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E APOIO FISCAL é promover e mobilizar a 

comunidade São Judas para a Educação Fiscal aplicado ao cidadão/contribuinte comum PF (Pessoa Física) Declaração do 

Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Os estudantes contribuirão para a regularização do CPF. Viabilizar a 

disseminação de conhecimentos sobre educação fiscal, contribuindo para o exercício da cidadania de jovens, adultos, donas 

de casa, empreendedores e demais interessados. Os encontros presenciais acontecerão no campus Mooca da São Judas e 

comunidades viabilizadas por parcerias.  

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 
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Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 
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Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 

produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 

Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 
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orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Rádio, comunidade e universidade 

Descritivo: O projeto Rádio, Comunidade e Universidade busca estreitar os laços entre o conhecimento produzido na Universidade 

com a Comunidade de Heliópolis através de matérias radiofônicas produzidas pelos estudantes a fim de proporcionar 

cidadania, conhecimentos práticos sobre as mais variadas dúvidas que as pessoas que vivem em Heliópolis tenham. Para 

isso, os estudantes participantes do projeto irão colher perguntas dos cidadãos da comunidade, buscar professores da 

Universidade para responderem a esses questionamentos. Com as perguntas e respostas, os estudantes produzirão matérias 

de rádio que serão veiculadas na Rádio Comunitária Heliópolis FM. 

Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 90 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção Cultural, Produção Editorial, Produção Fonográfica, 

Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Terça-Feira das 17:00 às 18:30. 
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Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 
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nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Seja um empreendedor / multiplicador no grande ABC-SP (inédita parceria com SEBRAE) 

Descritivo: Investigar, entender e internalizar a ação empreendedora, concentrando nos seguintes processos: auto-conhecimento, perfil 

do empreendedor, criatividade, desenvolvimento da visão e identificação de oportunidades, validação de uma ideia, 

construção de um plano de negócios e negociação. Mapear as oportunidades de negócios no grande ABC de São Paulo e 

iniciar a atuação conjunta com o SEBRAE ABC na orientação a empreendedores, em parceria inédita no Brasil. Os 

encontros ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e 

Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Sustentar– São Judas SBC 

Descritivo: O Sustentar é um Projeto de Extensão Universitária da USJT-SBC, que tem como objetivo informar, discutir e desenvolver 

tecnologia que permeie a implementação de atividades cotidianas de maneira sustentável. O projeto irá promover mudanças 

positivas nos hábitos alimentares, na gestão dos recursos, bem como sua reciclagem, visando melhorar a saúde da 

população. O projeto permite a integração entre as áreas da Gestão, Tecnologia e Saúde, a partir do desenvolvimento de 

tecnologias verdes a serem aplicados junto à equipe especializada no treinamento, atendimento e consulta para com a 

comunidade, bem como o gerenciamento de tais recursos, avaliando sua influência na rotina e na saúde da população. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  100 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 
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Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 
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CAMPUS VILA LEOPOLDINA 

 

Projeto: "A gente quer comida, diversão e arte". A necessidade e as muitas formas da arte para todos nós 

Descritivo: A necessidade e as potencialidades da arte para a sustentabilidade sociocultural dos seres humanos, para além das 

imposições de nossa cultura materialista. Esse o tema deste projeto que propõe engajar alunos e alunas numa ação voltada 

para a população que transita diariamente pela área de influência do Campus Butantã da USJT (metrô, CPTM, ônibus, 

pedestres). Envolve a curadoria e a criação de conteúdos sobre as linguagens da arte e a criação de formas de comunicação 

desses conteúdos nos espaços de circulação desse público, utilizando meios físicos e digitais combinados e propondo uma 

relação dialógica com as percepções e sensibilidades de cada um sobre o papel da arte em suas vidas.. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Vasco Caldeira da Silva 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Design, Design - Bacharelado, Design de Animação, Design de Animação - 

Bacharelado, Design de Games, Design de Games - Bacharelado, Design de Interiores, Design de Produto, Design Digital, 

Design Gráfico, Design Gráfico - Bacharelado, Formação de Agentes para o Desenvolvimento Regional, Metodologia em 

Prática em Arqueologia: Processos em Campo e Laboratório, Moda, Ciências Humanas e da Educação (Todos), 

Comunicação e Artes (Todos) 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 11:30 às 13:30. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: A Universidade vai à comunidade (Diogo Pires) 

Descritivo: Oferecimento de serviços gratuitos em diferentes áreas, incluindo orientação e acompanhamento nutricional, orientação 

jurídica, orientação da saúde bucal, orientação de gerenciamento de pessoas, orientação sobre a farmacoterapia, orientação 

psicológica, orientação e controle da pressão arterial e glicemia, orientação sobre postura e bem estar humano e animal, de 
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modo a contribuir para a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde e bem estar social.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Cledja Soares de Amorim Castro 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Moda, Moda, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Biomedicina, Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Arte 

e Educação, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Marketing, Gastronomia.  

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 10:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor  Jessica Catharine Gomes Duarte 
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Responsável: 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Conhecendo o Direito e a justiça 

Descritivo: Projeto de extensão multidisciplinar, aberto a estudantes de diversos cursos, voltado a construir materiais (infográficos, 

textos, imagens etc) - baseado em leis, jurisprudência e doutrinas da área do direito e de ciências humanas - a serem 

divulgados por intermédio de redes sociais a fim de possibilitar que a comunidade em geral possa ter conhecimento a 

respeito de leis, direitos, conceitos jurídicos, teorias da justiça, etc. O enfoque dos materiais abrangerá especialmente sobre 

direitos sociais, direito público, direitos humanos, direito antidiscriminatório e filosofia do Direito, valorizando o 

conhecimento científico, o respeito a diversidade e a cultura de respeito aos direitos humanos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Professor 

Responsável: 

 Camilo Onoda Luiz Caldas 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Design de Animação, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – Bacharelado, 

Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Enfermagem, Ética e Saúde, Fisioterapia, 

Odontologia, Ciências Humanas e da Educação, Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos) 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Consumo inteligente – smart campus – 2023.1 
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Descritivo: O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos uma imersão no conceito e nas dimensões do Smart Campus. Para 

realizarmos o projeto trabalharemos também o conceito de consumo consciente. A intenção é demonstrar ao aluno e a 

comunidade do entorno que o consumo de qualquer coisa, seja um produto ou serviço, traz consigo consequências positivas 

e negativas. Por isso é tão importante refletir sobre os nossos hábitos de consumo e aos possíveis impactos que uma compra 

pode causar. O projeto contará com encontros presenciais quinzenais. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Paulista. 

Número de 

vagas: 

 200 

Professor 

Responsável: 

 Selma Peleias Felerico Garrini 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:30 às 11:30 ou 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Cuidando das emoções 

Descritivo: Promover ações de orientação, prevenção e promoção em saúde em diferentes eixos temáticos no que tange o cuidado com 

as emoções. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do Campus USJT - Jabaquara, promovendo 

intervenções de bem-estar, saúde mental e benefícios do convívio com animais de estimação. Propiciar momentos de 

acolhimento, informação e discussão entre membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. 

Planejamento e elaboração de materiais no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Daiane Fuga da Silva 
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Público-alvo:  Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Do local ao global: consumo e produção responsáveis na região da Mooca-SP 

Descritivo: Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam contribuir com a melhoria da sociedade em seus mais 

diversos níveis. Este projeto de extensão se propõe a (1) identificar e mapear questões territoriais relevantes aos 17 temas 

dos ODS; (2) promover engajamento e projetos de atuação no nível local. O trabalho será desenvolvido em parceria com 

a(s) organização(ões) e os resultados serão apresentados aos stakeholders do território. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - 

Bacharelado, Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Comunicação e Artes (Todos), 

Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Gestão de Turismo, Turismo, Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e 

Lazer. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 10:00 às 11:20. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Educação patrimonial no Parque da Mooca (antigo Hipódromo da Mooca): produção de um mini-documentário 

Descritivo: É uma continuidade da pesquisa sobre a “Paisagem Cultural do Distrito da Mooca” cujo primeiro componente foi a criação 

de um guia turístico intitulado “Guia Turístico do Distrito da Mooca – Vem pra Mooca Bello!”, coordenado pelos Profs. 

Drs. Maria José Giaretta e Charles Bonetti de 2021/1 da Universidade São Judas Tadeu. Trata-se de uma experiência 

imersiva em educação patrimonial, com discentes de diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades. 
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Revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação, discussões dos conceitos de paisagem cultural, patrimônio 

cultural e turismo patrimonial e educação não formal e visitas in loco dos bens culturais selecionados. Um encontro 

presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros presenciais ocorrerão na Mooca. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Educação Física, Educação Física - 

Bacharelado, Educação Física – Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Gestão e Negócios (Todos), 

TI e Computação (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Empresa Júnior - São Judas Júnior 

Descritivo: A Empresa Jr é o programa da Universidade São Judas que promove a conexão entre as demandas da sociedade e do 

mercado de trabalho com a pesquisa aplicada e a experimentação realizada no meio acadêmico, integrando docentes e 

estudantes de diferentes áreas e fomentando o empreendedorismo de base tecnológica. O projeto pode proporcionar uma 

experiência prática empresarial aos alunos de graduação dos cursos da USJT. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 250 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 20:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de  10 
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vagas: 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Cuidando de quem cuida: curso livre de capacitação para cuidadores da pessoa idosa. 

Descritivo: O presente projeto de extensão tem como objetivo a oferta de um curso livre de capacitação para cuidadores, promovendo 

conhecimentos e reflexões sobre a prática de cuidado ao idoso, em seu âmbito físico e emocional, assim como discussões 

sobre o autocuidado do cuidador de idosos. O projeto é produto de uma parceria da Universidade São Judas com a 

Associação de Cuidadores de Idosos da Região Metropolitana de São Paulo – ACIRMESP. São propostos encontros 

quinzenais na modalidade online. O público alvo são cuidadores de idosos, sejam eles formais ou informais, que desejam 

adquirir novos conhecimentos a respeito do cuidado do idoso.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Psicologia, Serviço Social. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 18:40. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Geração de renda cooperativa e solidária: uma realidade possível 

Descritivo: Promover ações de orientação, abordar a geração de renda, empreendedorismo social, motivação, autonomia e 

independência no que tange o ambiente cooperativo e social. Estreitar o relacionamento com a comunidade do entorno do 

Campus USJT - Jabaquara, promovendo intervenções. Propiciar momentos de acolhimento, informação e discussão entre 
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membros convidados da comunidade, profissionais e estudantes sobre a temática. Planejamento e elaboração de materiais 

no ambiente remoto, com ações e intervenções no ambiente presencial. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Jabaquara. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências Biológicas, Ciências Biológicas - Bacharelado, Ciências 

Biológicas – Licenciatura, Formação em Gestão de Programas e Projetos Sociais e Organizações Sociais, Química - 

Bacharelado, Química - Licenciatura, Serviço Social, Direito, Engenharias (Todos), Administração, Administração de 

Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Econômicas e de Investimento, Gestão da Inovação e 

Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Marketing 

- Bacharelado, Marketing Digital, Ciência da Computação 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: GRETA USJT - Grupo de resgate técnico animal 

Descritivo: Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, estancar a perda de biodiversidade 

e, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. Durante o desenvolvimento do projeto 

serão definidos e discutidos temas importantes relacionados à atuação do médico veterinário e profissionais da saúde em 

situações de resgate, afim de preparar e engajar os estudantes para que possam aplicar e atuar futuramente em ocorrências 

reais.  

Serão realizados cursos presenciais de vivência, estimulando a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes. 

Serão desenvolvidas práticas em colaboração com diversos profissionais da área, inclusive outros grupos de resgate a nível 

nacional.  

Serão realizadas ações de orientação a comunidade sobre resgates de animais em situação de risco, primeiros socorros em 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

animais em caso de desastres e como agir em caso de encontro com animais silvestres. Tambem serão realizadas ações na 

comunidade acerca de análise dos sinais vitais e vacinação de prevenção frente a situações de desastres naturais, como as 

enchentes. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Vila Leopoldina. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Homofobia e racismo - A crimilização do comportamento preconceituoso, tratamento jurídico e demais 

informações à população em geral 

Descritivo: O presente projeto de pesquisa tem por motivação, a divulgação do posicionamento adotado pelo Poder Judiciário brasileiro, 

a partir do julgamento definitivo pelo STF – Supremo Tribunal Federal - da ADO (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão) n° 26, bem como de esclarecer o público em geral, interno e externo, de quais direitos e providências são 

titulares em relação a questões dessa natureza. Durante o semestre, semanalmente desenvolveremos os trabalhos, a serem 

realizados conjuntamente entre o professor orientador do projeto e os alunos inscritos. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Santo Amaro. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Psicologia, Ciências Jurídicas, Cinema e Audiovisual, Administração Pública, Segurança Pública. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Implantação da farmácia escola 
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Descritivo: Implantação e regulamentação da farmácia escola nos Campi Butantã, Guarulhos, Jabaquara Santana e Vila Leopoldina 

com o intuito de oferecer futuramente serviços farmacêuticos e dispensação de medicamentos para a comunidade acadêmica 

e seu entorno. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Direito, Comunicação e Marketing, Engenharia Civil, 

Administração, Administração de Empresas, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão 

Pública, Logística, Marketing, Eventos, Ciências Contábeis. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 20 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Jamac, arte na periferia de São Paulo 

Descritivo: Pretende-se um trabalho conjunto dos estudantes com o grupo do Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC-2004), espaço 

cultural na zona sul de SP, para construir processos de formação que estimulem encontros entre arte e vida, estética e 

política, oficinas de estêncil, ações compartilhadas, focadas na diversidade, formação, cidadania e direito à cidade e a sua 

memória. A expectativa é contribuir para uma arqueologia de narrativas invisibilizadas das pessoas da periferia de SP e do 

estudante a partir de suas memórias. O produto será a pintura de paredes da Unidade Universitária com a técnica aprendida, 

experiência realizada em 2022 nas Unidades Paulista e Butantã. Ocorrerão 5 visitas ao JAMAC, no horários dos encontros 

do projeto. Os encontros presenciais ocorrerão nos Campi Mooca e Paulista, e no JAMAC. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design, Gestão Ambiental, Arte e Educação, Formação em Gestão de Programas e Projetos 
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Sociais e Organizações Sociais, Mediação, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Ambiental, Eventos, Eventos: 

Planejamento, Organização e Comunicação, Turismo 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório de práticas contábeis: NAF presencial 

Descritivo: O projeto de extensão "laboratório de práticas contábeis: NAF presencial" tem como objetivo no primeiro semestre de 2023, 

no formato presencial capacitar os estudantes nas principais atividades práticas de gestão fiscal e contábil no intuito de 

formar permanentemente uma equipe para atendimento às pessoas e contribuintes de baixa renda para a orientação e 

prestação de serviços exigidos pela Receita Federal do Brasil. O projeto busca reforçar a ação de cidadania ao contribuir 

com a prestação e serviços de forma gratuita, à comunidade local e que não possuem recursos financeiros para contratação 

de profissionais de contabilidade ou ainda que têm dificuldades de lidar com a burocracia fiscal. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:30 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 
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Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Direito, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Gestão da Inovação e Empreendedorismo Digital, Defesa 

Cibernética. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 18:00 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 
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Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: NAF - Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação; cidadania fiscal e imposto de renda solidário. 

Descritivo: O  projeto de extensão NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal: educação, cidadania fiscal e imposto de renda solidário, 

tem como objetivo no primeiro semestre de 2023,  capacitar o estudante no atendimento às pessoas e contribuintes de baixa 

renda, através do apoio na orientação e elaboração de serviços e declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil, como 

a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF e a consulta e regularização de pendências da situação cadastral 

das pessoas físicas - CPF e de MEI. O projeto busca reforçar a ação de cidadania em parceria com a Receita Federal do 

Brasil ao contribuir com a prestação e serviços de forma gratuita à comunidade local.. 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 20:30 às 21:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 
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Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Networking na Medicina Veterinária- desenvolvendo uma semana acadêmica na São Judas regional São Paulo 

Descritivo: O projeto visa planejar momentos presenciais com a possibilidade de desenvolver "networking" na área.  O projeto implicará 

no desenvolvimento de uma semana acadêmica do curso de Medicina Veterinária entre os campi da São Judas regional São 

Paulo, por meio da organização dos alunos participantes deste projeto, através da formação de comissões organizadoras 

para representação dos Campi. As ações de alinhamento para execução da semana acadêmica ocorrerão semanalmente de 

maneira presencial e/ou online. A semana acadêmica ocorrerá de maneira presencial nos respectivos Campi sob a 

organização e participação ativa dos alunos participantes do projeto sob supervisão do professor orientador. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Medicina Veterinária.  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Portal de notícias: reconhecendo a Mooca 

Descritivo: O projeto pretende fomentar o reconhecimento do bairro da Mooca por meio da criação de um portal de notícias voltado à 

comunidade a ser divulgado e distribuído junto a  colégios, ONGs e comunidade do entorno do campus.  Os alunos 
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produzirão conteúdos jornalísticos, audiovisuais e sonoros a partir de entrevistas com os mais diversos atores sociais da 

região. Espera-se que o projeto revele iniciativas, histórias e personagens de alto valor histórico-cultural, aproximando a 

universidade de seu entorno e contribuindo para a construção e preservação da memória local. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Cinema e Audiovisual, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, 

Radialismo (Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Produção Audiovisual, Produção 

Editorial, Produção Multimídia, Produção Publicitária, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet, Relações Públicas, 

Turismo. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 
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Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Requalificação de uso do patrimônio cultural “Edifício do cotonofício CRESPI”: possibilidade  e produção de um 

mini-documentário. 

Descritivo: O presente projeto de Extensão é uma continuidade de pesquisas de semestres anteriores sobre a “Paisagem Cultural da  

Mooca”. Trata-se de uma experiência imersiva em educação patrimonial e turismo patrimonial da Mooca com discentes de 

diversos cursos de graduação da São Judas e de outras Universidades co-irmãs como a Universidade Anhembi-Morumbi. 

A partir de pesquisa de revisão bibliográfica sobre a história do processo de ocupação da Mooca, discussões dos conceitos 

de paisagem cultural, patrimônio cultural , turismo patrimonial, requalificação de áreas e educação não formal e visitas in 

loco ao bem cultural selecionado. Um encontro presencial por mês aos sábados das 09:00 às 12:00. Os encontros 

presenciais ocorrerão nos bens culturais envolvidos no projeto (Edifício do cotonofício CRESPI). 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Geografia, Geografia - Licenciatura, Gestão Ambiental, Educação Física, Educação Física - Bacharelado, Educação Física 

– Licenciatura, Ciências Humanas e da Educação (Todos), Direito, Comunicação e Artes (Todos), Engenharia Civil, Gestão 

e Negócios (Todos), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados: Data Science, Big Data e BI, Gestão da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Turismo e Hospitalidade (Todos).  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 21:00 às 22:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: São Judas viva e orgânica 2023.1 

Descritivo: São Judas viva e orgânica propõe discutir o papel do cidadão e do profissional da saúde no sistema alimentar, enfatizando 

neste contexto a importância do cultivo orgânico e o consumo consciente, bem como as práticas integrativas enfatizando o 
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uso de plantas medicinais e fitoterápicos (preconizado pelo Sistema Único de Saúde - SUS), associados à sustentabilidade 

em âmbitos diversos. Também se baseia na economia orgânica sustentável com visão ecológica, alimentar, cultural, 

nutricional e solidária, atingindo a tríade ensino, pesquisa e extensão. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Mooca. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Agronomia, Engenharia Agronômica, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Zootecnia, Ciências Biológicas e da Saúde 

(Todos),  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 16:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 

sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 
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Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Saúde na Vila: cuidado multidisciplinar à família multiespécie 

Descritivo: Saúde única; aspectos multidimensionais da saúde; saúde coletiva;  estratégias de comunicação em saúde; divulgação 

científica; promoção de ações de promoção da saúde e  qualidade de vida da família multiespécie; produção de oficinas 

práticas de vivência profissional nas diferentes áreas da saúde; produção de campanhas voltadas a promoção e manutenção 

da saúde e prevenção de doenças: disseminação de ações educativas e eventos direcionados à campanhas como março azul 

escuro/lilás, abril azul, maio amarelo/vermelho, junho vermelho e outras ações. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Vila Leopoldina. 

Número de 

vagas: 

 80 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 18:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Temas em Psicologia Jurídica 

Descritivo: Contextualizar o conceito, histórico, áreas de atuação e visão interdisciplinar da Psicologia Jurídica. Abordar a definição, 

trajetória e desenvolvimento do Comportamento Antissocial (CAS), bem como os fatores de risco e proteção desse 

comportamento. Identificar o construto, características comportamentais e avaliação da psicopatia. Abordar a dinâmica do 

abuso sexual infantil e Violência entre Parceiros Íntimos (VPI), bem como a tipologia dos agressores. A partir da base 

teórica, ao longo do projeto os alunos devem desenvolver um projeto de intervenção ou prevenção para ser aplicado no 

território. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Psicologia, Serviço Social, Criminologia, Direito,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: TEYA - Laboratório de Design para inovação social 

Descritivo: Teya é um laboratório de design para inovação social que tece conexões, colaborações, solidariedades, futuros, sonhos e 

pluralidades. O processo de tecer é colaborativo, acolhe o outro e cria sentidos para uma nova sociedade mais equitativa, 

justa e feliz. Na Teya, o aluno terá oportunidade de trabalhar em projetos com clientes e parceiros reais, com foco em design 

social, ciência cidadã e de governança pública. A proposta é projetar para melhorar as vidas das pessoas e assim tentar 

mudar o pensamento paradigmal dos projetos urbanos e de design. Os encontros ocorrerão no Campus Paulista. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), 
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Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Uma incursão pelo Bixiga desvendado as disputas presentes no território entre forças da permanência e da 

transformação 

Descritivo: Estudo das metodologias de inventário das referências culturais e mapeamento das práticas espaciais que permitam elaborar 

um dossiê de reconhecimento do território considerando as interações entre os elementos físicos que caracterizam a 

paisagem urbana e as dinâmicas sociais enraizadas no lugar, tendo em vista a exercitar processos de educação patrimonial, 

em consonância com o fortalecimento de vínculos de identidade e pertencimento. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Mooca e no bairro do Bixiga. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Geografia, Gestão Ambiental, Ética e Saúde, Arte e Educação, Filosofia, Formação em Gestão de Programas e Projetos 

Sociais e Organizações Sociais, Geografia - Licenciatura, História, História - Licenciatura, Letras - Língua Portuguesa, 

Pedagogia, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Psicologia, Psicologia e Trabalho Humano, 

Direito, Comunicação Institucional, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, Radialismo 

(Rádio e Tv), Fotografia, Fotografia: Olhares, Leituras e Práticas, Jornalismo, Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção 

Cultural, Produção Editorial, Produção Multimídia, Relações Públicas, Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação 

em Mídias Digitais, Gestão de Turismo, Turismo. 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:50 às 11:40. 

Modalidade:  Híbrido 
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Projeto: USJT Baja competição nacional 2023 

Descritivo: O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na 

prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho. Ao 

participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off road, desde 

sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), Administração, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Marketing, Marketing Digital,  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 18:00 às 22:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

VILA MATHIAS – UNIMONTE 

 

Projeto: Avaliação e intervenção de saúde em crianças em creches no município de Santos III 

Descritivo: Avaliação do crescimento, desenvolvimento, promoção e prevenção de doenças infantis transmissíveis, higiene bucal, 

acidentes da Infância, desmame e introdução alimentar, alimentação nos primeiros anos de vida e violência infantil. 

Os encontros presenciais ocorrerão no campus Vila Mathias – Unimonte e na creche localizada na região dos cortiços 

da cidade, próxima ao Mercado Municipal de Santos 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Mariângela Abate de Lara Soares 

Público-alvo:  Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia 

Carga horária:  80 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 08:00 às 10:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Bem-estar de animais domésticos amparados por ONGs 

Descritivo: Em organizações não governamentais o “trabalho voluntário e doações financeiras ou materiais são inputs a serem 

transformados em serviços para a comunidade” (Biasuz, 2013). Assim sendo, ao dar suporte a ONGs de causa animal, 

presta-se serviço também a comunidade. Consideramos importante para o bem-estar animal uma alimentação adequada, 

acesso a tratamentos de medicina veterinária, insumos de proteção ao frio, objetos lúdicos, dentre outros. Dessa forma, 

visamos contribuir com a comunidade através de suporte ao bem-estar animal. Os alunos realizarão arrecadação de insumos 

para os cuidados básicos com os animais resgatados da rua e promoverão ações de adoção dos animais, responsabilidade 

social, ambiental e promoção de saúde junto às comunidades selecionadas. Os encontros presenciais ocorrerão no 

campus UAM Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Professor 

Responsável: 

 Jessica Catharine Gomes Duarte 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 13:30 às 16:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Brincar na natureza e a influência no desenvolvimento da criança saudável na educação básica 

Descritivo: Demonstrar a importância do brinquedo e do brincar para a criança na escola em ambientes da natureza. Discutir aspectos 

voltados ao crescimento e desenvolvimento Infantil. Abordar os benefícios do brincar nos diversos ambientes da natureza 

para o desenvolvimento sadio infantil. Incluir a família e os professores do ensino na importância do brincar nos diversos 

ambientes naturais. Promover educação continuada junto aos professores da educação básica sobre a importância da 
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brincadeira nos ambientes da natureza para a saúde da criança. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Vila 

Mathias – Unimonte e em escolas do entorno. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Mariângela Abate de Lara Soares 

Público-alvo:  Enfermagem, Fisioterapia, Naturologia, Nutrição, Pedagogia - Magistério Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 

Psicologia. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 15:00 às 17:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Casa C - 2023 

Descritivo: O Projeto Casa C estabeleceu uma parceria com o Instituto A Casa do Jardim que atende aproximadamente 100 famílias 

carentes e em situação de risco social na cidade de Santo André. Essas famílias possuem uma alimentação pouco variada 

em frutas e legumes. O projeto Casa C possui a proposta de avaliar as necessidades dessas famílias e melhorar a qualidade 

de vida das famílias atendidas pelo instituto casa jardim possibilitando uma alimentação mais saudável e variada. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 José Roberto Fogaça de Almeida 

Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia,  

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 20:30. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Comunidades sustentáveis 

Descritivo: O projeto tem como objetivo auxiliar as famílias de diferentes comunidades da Baixada Santista e arredores em melhorias 

das suas residências e novas fontes de renda, que pode englobar desde serviços de impermeabilização, instalações, 

telecomunicações, captação de água, purificação da agua, aproveitamento de energia eólica e solar, construções sustentáveis 

entre outros. Cada grupo de alunos será responsável por uma família e uma residência e através de visitas deverá entender 

as necessidades das mesmas e propor um plano de ação, escrever um relatório e em cooperação com a prefeitura de Santos 

planejar o cumprimento do plano de ação proposto. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Vila Mathias – 

Unimonte. 

Número de 

vagas: 

 50 

Professor 

Responsável: 

 Ernesto Silva Fortes 

Público-alvo:  Engenharias (Todos), TI e Computação 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Desenvolvimento de habilidades sociais em grupos comunitários 

Descritivo: O programa visa ser um apoio as estratégias de promover o desenvolvimento de habilidades sociais em comunidades 

vulneráveis do município de São Vicente a fim de favorecer a educação e a reflexão sobre estratégias de comunicação e 

relacionamento entre as pessoas como forma de prevenir a violência interpessoal e  promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável. 

Esse objetivo está em consonância com a Organização das Nações Unidas (ONU) que em sua meta 16, relacionada a Paz, 

Justiça e Instituições Eficazes visa promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
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Para o Brasil, o objetivo é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas, 

em todos os lugares, inclusive com a redução de 1/3 das taxas de feminicídio e de homicídios de crianças, adolescentes, 

jovens, negros, indígenas, mulheres e LGBTQIa+ e um dos seus indicadores está relacionada a população sujeita a violência 

física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses e a população que se sente segura quando caminha sozinha na área onde 

vive. 

 Para a dimensão pobreza no Município consideraremos as variáveis relacionadas as características das condições de vida 

da população residente nesse município levando em consideração o Índice de Vulnerabilidade à Violência, em que são 

avaliadas suas condições de renda, desigualdade e de escolaridade dos jovens.  

Bennett e Murphy (1999) lembram que a psicologia tem um papel a desempenhar nos programas dirigidos, quer à mudança 

individual quer à social ou ambiental, fornecendo teorias orientadas tanto para a promoção e educação para diminuir a 

violência como para as intervenções de promoção da saúde centradas na saúde mental por meio de estratégias de 

comunicação social e aumento de repertório de habilidades.  

De acordo com Leme, Del Prette e Coimbra (2013) habilidades sociais são comportamentos sociais que podem contribuir 

para a competência social e relacionamentos interpessoais mais saudáveis. Pessoas socialmente competentes apresentam 

relações pessoais mais satisfatórias, bem como a autoestima elevada, maior suporte social, bem-estar físico e psicológico e 

autonomia (BORBA, 2014; SEGRIN & FLORA, 2000; SOARES, POUBE, & MELLO, 2009).    

 Os encontros presenciais ocorrerão em São Vicente. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos) 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Sábado de manhã das 10:00 às 14:00. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Energia limpa - fase III 

Descritivo: O projeto Energia Limpa, visa o estudo de fontes energéticas menos poluentes, mais baratas, que sejam renováveis e 

confiáveis, produzidas com o uso de recursos naturais e sustentáveis, com o intuito de mantermos o ciclo de produção e 

consumo equilibrados. Temos como objetivo, a produção de protótipos e a adaptabilidade para comunidades mais carentes. 

Esse projeto de extensão abriga estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, e design. Os encontros 

presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 70 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Design - Bacharelado, Design de Produto, Design Digital, Design Gráfico, Design Gráfico – 

Bacharelado, Gestão Ambiental, Automação Industrial, Eletrônica Industrial, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Fabricação Mecânica, Gestão da 

Produção Industrial, Processos Químicos 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Escolinha São Judas 

Descritivo: Desenvolver projetos nas escolas públicas municipais de Santos, sobretudo as que estão no entorno do Centro Universitário 

São Judas. Pretende-se, ao final do projeto, entregar e envolver nos alunos de ensino médio e fundamental uma melhor 

conscientização de cidadania, educação, saúde e qualidade de vida (alimentação adequada, higiene básica), usos de 

tecnologia, comunicação, cuidados com os animais e meio ambiente. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus 

Vila Mathias – Unimonte. 

Número de 

vagas: 

 400 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Envelhecimento nas mídias sociais e letramento digital 

Descritivo: O uso de internet se difundiu e estimulou a criação de soluções on-line direcionadas varias atividades da vida, podendo 

gerar inclusive benefícios para melhorar a saúde, bem-estar cognitivo, social e emocional. Podendo ajudar no bem-estar 

subjetivo entre os idosos (NIMROD, 2019); promove o engajamento social e a diminuição da solidão quando conectados 

em atividades on-line (SZABO et al., 2019). A proposta do projeto é organizar encontros com os participantes, desenvolver 

conteúdos relacionados a saúde e envelhecimento para divulgação em mídias sociais. Além disso, a criação de vídeos 

tutoriais de orientação e capacitação de idosos, no sentido de melhorar o letramento em tecnologia digital.. 

Número de 

vagas: 

 10 

Público-alvo:  Design de Animação, Design de Games, Design Digital, Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Letras, Letras - Língua 

Portuguesa, Letras – Português, Animação, Cinema e Audiovisual, Comunicação e Marketing, Fotografia, Jornalismo, 

Linguagem, Cultura e Sociedade, Produção Editorial, Produção Multimídia, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV e Internet 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sexta-feira das 15:00 às 16:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Gestão da qualidade na Educação 

Descritivo: Desenvolvimento de procedimentos e processos de serviços, bem como o estabelecimento de indicadores de desempenho 

(KPI), com vistas à melhoria da gestão da qualidade dos serviços prestados pela Secretaria de Educação de Santos. Os 

encontros presenciais ocorrerão na Secretaria Municipal de Educação de Santos. 

Número de  50 
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vagas: 

Público-alvo:  Pedagogia, Engenharia de Produção, Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 12:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Integração do médico veterinário na rotina de equoterapia - parte III 

Descritivo: O objetivo do projeto é integrar os alunos de medicina veterinária na rotina diária de animais utilizados em equoterapia, 

participando das atividades de manutenção da saúde dos animais, bem-estar, condicionamento e função como objeto de 

interação com o paciente durante terapia. Além de se integrar com os demais profissionais que estão envolvidos na terapia 

e sua manutenção como um todo. Os encontros presenciais ocorrerão na Associação de Equoterapia de Santos. 

Número de 

vagas: 

 30 

Público-alvo:  Medicina Veterinária, Zootecnia 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 14:00 às 15:00. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Laboratório Empresa - 1sem2023-1 - Presencial 

Descritivo: Desenvolver as capacidades dos alunos na montagem de planos de negócio e prestar serviços como consultor de empresas. 

Diagnóstico e a avaliação dos processos operacionais e de gestão, fornecendo o suporte na identificação dos pontos críticos 

do plano de negócios e indicando ações de melhoria contínua para um negócio inovador. 

Consultoria de empresas, nas áreas produtivas, logísticas, financeiras, econômicas, vendas, marketing, gestão de pessoas, 

qualidade, tecnológica, contábil, regularização fiscal, mercado, operacionais, jurídicos, estratégicos. 

Inclusão socioprodutiva da comunidade, com novos negócios, educação financeira e educação fiscal da comunidade. 

 Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 



                                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Número de 

vagas: 

 150 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  80 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: LGPD para grupos e estruturas de pequeno e médio porte 

Descritivo: Planejar e elaborar projetos em pequenas e média empresas, comércios, escritórios, condomínios e associação de adequação 

à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), agregando a orientação jurídica a de projetos.. 

Número de 

vagas: 

 100 

Público-alvo:  Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:00 às 19:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Liga acadêmica de Enfermagem em estomaterapia – LAET 1.0 

Descritivo: A LAET, visa proporcionar experiências de aprendizado durante a formação acadêmica na área de Estomaterapia, em 

especial das feridas e estomias, por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e ensino. 

A compreensão do processo de adoecimento, dos motivos que levaram ao aparecimento de lesões ou da confecção da 

estomia, bem como os cuidados com as lesões, os curativos, as estomias, a pele periestoma e o equipamento coletor, são de 

extrema importância para uma boa recuperação e reabilitação da pessoa. Para isso, é fundamental que estejam capacitados 

para atender as necessidades de cada pessoa. Os encontros presenciais ocorrerão no Campus Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 
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Público-alvo:  Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição. 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Segunda-feira das 17:30 às 18:30. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho. 

Descritivo: O projeto “Networking na graduação: construindo relações com o mercado de trabalho” visa engajar discentes Ecossistema 

Ânima, das diferentes áreas do conhecimento (Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Sociais 

Aplicadas e Ciências Humanas) nos conceitos de networking, com intuito de ofertas rodas de conversa com profissionais 

que já atuam nas diferentes áreas de engenharia, buscando construir redes de parcerias profissionais e de aprendizado. O 

networking é a troca de informações e ideias entre pessoas com uma profissão comum ou interesse especial, geralmente em 

um ambiente social informal.. 

Número de 

vagas: 

 120 

Público-alvo:  Arquitetura e Design (Todos), Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), 

Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Engenharias (Todos), Gestão e Negócios (Todos). 

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Sábado das 08:00 às 12:00. 

Modalidade:  Digital 

 

Projeto: Obesidade e emagrecimento: abordagem multidisciplinar 

Descritivo: Projeto para cuidar do individuo obeso grau I e II, abordagem multidisciplinar que será realizada nos laboratórios do 

Campus Unimonte em Santos nos períodos da tarde ou a noite  sempre nas quartas feiras. Venha participar de uma ação 

prática para promover a redução do peso de forma gradual e melhora do quadro clinico da obesidade. Espero alunos da 

Estética, Nutrição, Fisioterapia e Psicologia para essa abordagem multidisciplinar. Os encontros presenciais ocorrerão 

no Campus Vila Mathias - Unimonte. 
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Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Estética, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia. 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 16:00 às 17:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Ozires aerodesign - fase II 

Descritivo: Neste projeto, os estudantes participam da competição SAE AeroDesign, formam a Equipe Ozires USJT AeroDesign, que 

representa a Universidade São Judas Tadeu. A equipe, anualmente, é desafiada pela SAE BRASIL com novos regulamentos 

e exigências vinculadas à resolução de problemas enfrentados pela indústria aeronáutica. Busca-se aprender sobre 

otimização de projetos, redução de peso, instrumentação e ensaios em voo dos protótipos, princípios básicos da aviação, 

trabalhar em equipe, pesquisar e planejar para atingir objetivos.  Também são abordados temas como: planejamento de 

orçamento, engajamento nas redes sociais e negociação com patrocinadores. Os encontros presenciais ocorrerão no 

Campus Butantã. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Comunicação e Artes (Todos), Engenharias 

(Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  120 

Dias e horários:  Quarta-Feira, Sábado das 08:00 às 13:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Saúde e qualidade de vida: qual vem primeiro? 

Descritivo: Saúde e qualidade de vida são conceitos relacionados. Se a qualidade de vida proporciona saúde ou uma vida saudável 

permite ser de qualidade é algo a ser considerado. Assim, se propõe realizar discussões teóricas e uma abordagem prática 
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sobre questões rotineiras que favorecem ou dificultam o estabelecimento de uma vida saudável e de qualidade. O projeto 

visa aplicar os conceitos na elaboração de um plano de sugestões personalizadas a ser fornecidos aos participantes. As 

atividades consistirão em entrevista a pessoas do entorno da Universidade e, após discussão coletiva, elaboração de plano 

personalizado com sugestões de adaptação na rotina, com devolutiva a esses indivíduos. Os encontros presenciais 

ocorrerão no Campus UAM-Avenida Paulista. 

Número de 

vagas: 

 45 

Público-alvo:  Ciências Agrárias e Meio Ambiente (Todos), Ciências Biológicas e da Saúde (Todos), Ciências Humanas e da Educação 

(Todos) 

Carga horária:  60 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 09:00 às 11:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

Projeto: Seja um empreendedor / multiplicador no grande ABC-SP (inédita parceria com SEBRAE) 

Descritivo: Investigar, entender e internalizar a ação empreendedora, concentrando nos seguintes processos: auto-conhecimento, perfil 

do empreendedor, criatividade, desenvolvimento da visão e identificação de oportunidades, validação de uma ideia, 

construção de um plano de negócios e negociação. Mapear as oportunidades de negócios no grande ABC de São Paulo e 

iniciar a atuação conjunta com o SEBRAE ABC na orientação a empreendedores, em parceria inédita no Brasil. Os 

encontros ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 40 

Público-alvo:  Ciências Humanas e da Educação (Todos), Ciências Jurídicas (Todos), Gestão e Negócios (Todos), Turismo e 

Hospitalidade (Todos). 

Carga horária:  100 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:50. 

Modalidade:  Presencial 
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Projeto: Six Sigma project 

Descritivo: O objetivo geral é levar às empresas da região, um método de melhoria capaz de aumentar significativamente sua qualidade 

e produtividade e capacitar o aluno a desenvolver projetos de melhoria de processos aplicando a Metodologia DMAIC. 

Método DMAIC, estatística descritiva aplicada, controle estatístico de processos, análise de correlação, DOE, ANOVA. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus UAM-Mooca. 

Número de 

vagas: 

 50 

Público-alvo:  Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Agronômica, Serviços Notariais e Registrais, Engenharias (Todos), Gestão e 

Negócios (Todos), TI e Computação (Todos), Turismo, Gestão Hoteleira, Turismo e Lazer.  

Carga horária:  40 

Dias e horários:  Quarta-Feira das 17:30 às 19:00. 

Modalidade:  Híbrido 

 

Projeto: Sustentar– São Judas SBC 

Descritivo: O Sustentar é um Projeto de Extensão Universitária da USJT-SBC, que tem como objetivo informar, discutir e desenvolver 

tecnologia que permeie a implementação de atividades cotidianas de maneira sustentável. O projeto irá promover mudanças 

positivas nos hábitos alimentares, na gestão dos recursos, bem como sua reciclagem, visando melhorar a saúde da 

população. O projeto permite a integração entre as áreas da Gestão, Tecnologia e Saúde, a partir do desenvolvimento de 

tecnologias verdes a serem aplicados junto à equipe especializada no treinamento, atendimento e consulta para com a 

comunidade, bem como o gerenciamento de tais recursos, avaliando sua influência na rotina e na saúde da população. Os 

encontros presenciais ocorrerão no Campus São Bernardo do Campo. 

Número de 

vagas: 

 60 

Público-alvo:  Todos os cursos. 

Carga horária:  100 
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Dias e horários:  Quarta-Feira das 19:00 às 21:30. 

Modalidade:  Presencial 

 

 

 


