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ECOTRILHA UPF  

Projeto de extensão Apoio ao uso público em unidades de conservação e áreas de preservação - ICB  

Data: 03/09 

Horário: 09h30min às 11h 

Local: saída do Centro de Convivência  

N° vagas: 15 por grupo 

Resumo/objetivo: Caminhada de 3,5 km numa trilha que percorre algumas ruas, bosques e APPs do 

campus I da UPF. Além de ser um excelente exercício em contato com a bela natureza do campus, ao 

longo do trajeto são prestadas informações sobre o histórico da instituição e aspectos que visam a 

sensibilização dos participantes para a importância da conservação do meio ambiente, destacando 

curiosidades sobre a fauna e flora locais. 

 

 

Oficina de Acessibilidade  

Diego Rodrigues, Eduardo Siqueira Bigaton, Areile Helena Freitas de Matos, Verônica de Quadros 

Guedes, Fabrício  

Data: 03/09 

Horário: 14h às 16h  

Local: Sala 109 FEAC  

N° vagas: 20 

https://www.upf.br/semanadoconhecimento/programacao


Com o objetivo de proporcionar uma reflexão sobre a vida das pessoas com deficiência, buscando 

sensibilizar os participantes para as dificuldades que as pessoas com deficiências enfrentam, a mesma 

contempla em um primeiro momento as vivências acerca das deficiências visuais, com o uso de venda 

e bengala, físicas com o uso de uma cadeira de rodas, e limitação dos membros superiores executando 

pintura com a boca, e auditivas, assistindo a um vídeo sem o som e sem legendas. 

 

Oficina Meditação no Campus  

Pablo João da Costa e Daniel Confortin  

Data: 04/09 

Horário: 14h às 16h 

Local: Ao ar livre - em frente ao Centro de Convivência (com chuva será transferido o local) 

N° vagas: 15  

A Oficina busca trabalhar um momento de parar e entrar em contato consigo mesmo. A meditação 

além de ser uma forma de atenção pode ser um meio de estilo de vida, resultando em bem–estar, 

altruísmo e compaixão. O objetivo da oficina é auxiliar frente a ansiedade. O encontro será realizado 

através de metodologias teóricas e práticas, onde utilizam de meios artísticos para explorar as novas 

técnicas de atenção. 

 

Oficina de Criações e Construções com Materiais Não Estruturados e Tintas Naturais 

Programa de extensão Brinquedoteca Universitária: Laboratório de aprendizagens lúdicas 

Data: 04/09 

Horário:14h às 16h 

Local: Brinquedoteca da Faed 

N° vagas: 24 

Vivências lúdicas criativas com materiais não estruturados; as múltiplas possibilidades de 

aprendizados e interações a partir de materiais naturais, têxteis e outros; materiais não estruturados 

no espaço escolar. 

Obs.: Vestir roupas e calçados que permitam ampla movimentação. 

 

Oficina Recebendo o aluno internacional: O que fazer agora?  

Ministrantes: Equipe da Assessoria Internacional UPF 

Data: 05/09 

Horário: 10h às 11h45min 

Local: Assessoria Internacional  

N° vagas: 20 

A internacionalização da UPF é um processo importante para o desenvolvimento da Instituição, na 

busca de formar profissionais preparados para uma sociedade globalizada. Os funcionários têm papel 

de destaque nesse processo, quando falamos em receber e atender estudantes e professores 

estrangeiros que chegam na UPF. Por isso, esta oficina tem como objetivo geral apresentar e discutir 

as atividades e ações desenvolvidas pela Assessoria Internacional, as quais têm relações com as 

unidades e setores com contato direto com o público internacional na UPF. Os participantes desta 

oficina poderão tomar conhecimento dos processos, trâmites, necessidades que envolvem esse 

público, além de refletir sobre maneiras mais efetivas de atendimento e prestação de informações. 

 

RPPN UPF: área protegida educadora 

Data: 05/09 

Horário: 10h às 11h45min e 15h às 17h – dois grupos  

Local: saída Centro de Convivências até RPPN UPF 

N° vagas: 15 

A atividade tem como objetivo apresentar a RPPN UPF aos funcionários através de uma atividade de 

Interpretação Ambiental com base nos diversos recursos naturais da área protegida, buscando a 

conexão/reconexão das pessoas com a natureza. 


