
 

Curso - Nutrição e Agroecologia: A busca pela sustentabilidade alimentar  

Caxias do Sul - Dias 2 de outubro e 9 de outubro de 2018 
Aulas às terças-feiras, das 14h às 18h, no Bloco 57 - Campus-Sede. 

Carga horária de 8 horas – Com certificação 

Promoção: Área do Conhecimento de Ciências da Vida  

Quantidade mínima de inscritos: 5 alunos | Quantidade máxima de inscritos: 25 alunos 

Programação – 2/10/18 

* Apresentação do curso de Nutrição e áreas de atuação (demonstração dos laboratórios e equipamentos); 

* Dinâmica e interpretação dos rótulos; 

* Grau de processamento dos alimentos (Pódio dos Alimentos); 

* Visita ao Centro Clínico da UCS. 

Ministrante: Profª Carin Gallon 

Local: Bloco 57 – Sala 305 

Programação – 9/10/18 

* Oficina culinária; 

* Elaboração de um vídeo com o passo a passo da receita; 

* Visita aos laboratórios do 57 e 74 

* Visita a Horta Mandala 

Ministrante: Profª Josiane Siviero e Profª Valdirene Sartori 

Local: Bloco 57 – Sala 112 

Link para inscrição:  

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129693&opcao=inscricao&naoEAluno=true  

 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129693&opcao=inscricao&naoEAluno=true


Curso -  Economia e Sustentabilidade 

Caxias do Sul - Dias 2 de outubro e 9 de outubro de 2018 

Aulas às terças-feiras, das 14h às 18h, no Bloco J - Campus-Sede. 

Carga horária de 8 horas – Com certificação 

Promoção: Área do Conhecimento de Ciências Sociais  

Quantidade mínima de inscritos: 10 alunos | Quantidade máxima de inscritos: 60 alunos 

Programação – 2 e 9/10/18 

* Educação Financeira 

* Conhecimentos básicos sobre compras a prazo e compras à vista; taxa de juros; uso do cartão de crédito. Armadilhas do 

consumo 

* Meio ambiente e economia 

* Planejamento e custos de produção 

Ministrante: Profª Jacqueline Corá, Profª Maria Carolina Gullo, Profª Beatriz Vaccari, Prof. Rogério França e Acadêmica 

Ângela Arozzi 

Local: Bloco J – Sala 423 

Link para inscrição: 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129695&opcao=inscricao&naoEAluno=true  

 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129695&opcao=inscricao&naoEAluno=true


Curso - O Direito e suas perspectivas para o futuro  

Caxias do Sul - Dias 2 de outubro e 9 de outubro de 2018 
Aulas às terças-feiras, das 13h30min às 16h30min, no Bloco 58 - Campus-Sede. 

Carga horária de 6 horas – Com certificação 

Promoção: Área do Conhecimento de Ciências Jurídicas 

Quantidade mínima de inscritos: 10 alunos | Quantidade máxima de inscritos: 50 alunos 

Programação – 2/10/18 

Oficina: O que é Direito? 

* Oficina que pretende proporcionar um espaço diferenciado para experienciar as várias possibilidades de atuação na área 

jurídica, expondo temas de estudo que servirão para esclarecimento de direitos em um movimento pela cidadania. 

* Visita ao PPG – DIR., NPJ e SAJU. 

Ministrante: Profª  Cleide Calgaro e Acadêmicos do Programa de Pós-Graduação de Direito (PPGDIR/UCS) 

Local: Bloco 58 – Sala 302 

Programação – 9/10/18 

Curso: “Tecnologia - Profissões Jurídicas do Futuro e Internacionalização do Direito” 

* A atividade pretende oportunizar o debate sobre as várias possibilidades de atuação na área jurídica e o impacto das novas 

tecnologias além da internacionalização – possibilidades de intercâmbios. 

* Visita ao Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) e ao Serviço de Atendimento Jurídico (SAJU) 

Ministrante: Profª Patrícia Montemezzo  

Local: Bloco 58 – Sala 302 

Link para inscrição: 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129697&opcao=inscricao&naoEAluno=true  

 

 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129697&opcao=inscricao&naoEAluno=true


Curso -  Filosofia e Literatura 

Caxias do Sul - Dias 2 de outubro e 9 de outubro de 2018 
Aulas às terças-feiras, das 14h às 18h, no Bloco E - Campus-sede 

Carga horária de 8 horas – Com certificação 

Promoção: Área do Conhecimento de Ciências de Humanidades 

Quantidade mínima de inscritos: 10 alunos | Quantidade máxima de inscritos: 30 alunos 

Programação – 2/10/18 

Oficina “Filosofia e Sociedade” 

 

A oficina Filosofia e Sociedade possibilita o estudo da relação entre texto e contexto em que o pensamento filosófico está 

inserido no ocidente. Partindo de uma postura mitológica do mundo busca-se verificar como e porque emerge um modo 

racional de relacionar-se com o mundo físico e existencial. Para tal busca-se, nos textos e na literatura, o embasamento 

teórico para se constatar essa possível substituição de uma explicação mitológica do mundo por uma explicação racional do 

mesmo. 

Ministrante: Prof. Dr. Fernando Fantinel 

Local: Bloco E – Sala 102 

Programação – 9/10/18 

Oficina “Literatura e Sociedade” 

 

A oficina Literatura e Sociedade possibilita o estudo da relação entre texto e contexto em que o homem está inserido, a 

compreender das funções da literatura, o imaginário como fonte de criação, visando a apreciação daquilo que a Humanidade 

construiu ao longo do percurso histórico. 

Ministrante: Prof. Dr. Delcio Agliardi 

Local: Bloco E – Sala 102 

Link para inscrição:  

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129694&opcao=inscricao&naoEAluno=true  

 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129694&opcao=inscricao&naoEAluno=true


 

Curso - Aprendendo no Laboratório de Engenharia Ambiental: Entenda o que é qualidade e poluição da água  

Caxias do Sul - Dias 4 de outubro e 11 de outubro de 2018 
Aulas às quintas-feiras, das 14h às 18h, no Bloco V  - Campus-Sede. 

Carga horária de 8 horas – Com certificação 

Promoção: Área do Conhecimento de Exatas e Engenharia 

Quantidade mínima de inscritos: 5 alunos | Quantidade máxima de inscritos: 30 alunos 

Programação 

Esta atividade prevê a execução de atividades práticas no Laboratório de Engenharia Ambiental proporcionando ao aluno 

entender os conceitos de qualidade da água e de poluição ambiental, utilizando experimentos e testes para visualizar as 

diferenças entre águas naturais e águas poluídas. Além disso, a oficina prevê que os estudantes desenvolvam um plano de 

redução da geração de resíduos para a escola. 

 

Ministrante: Profª  Renata Cornelli e Profª Neide Pessin 

Local: Bloco V - 101 

Link para inscrição:  

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129696&opcao=inscricao&naoEAluno=true  

 

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=129696&opcao=inscricao&naoEAluno=true

