
 

 
Faculdade Municipal de Palhoça (FMP) 

Informações: coper@fmpsc.edu.br 
 

Grupo de Estudo GEMPA (Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça) 
O grupo de Estudos Gênero e Empoderamento da Mulher de Palhoça, visa promover espaços de               

reflexão por meio de rodas de conversas, dinâmicas, jogos teatrais, discussão fílmica e debates              

acerca da atual condição social da mulher em nossa sociedade, frente a uma sociedade marcada               

pelo machismo e o patriarcado, onde os índices de violência contra a mulher são alarmantes. Visa                

promover a conscientização e ao combate ao preconceito e a discriminação. A atividade ocorrerá              

nas quartas-feiras, das 11h10 às 12h10, na sala NULI. E terá início dia: 13/03. Professoras               

responsáveis: Ana Claudia e Juliane. (ana.tau@fmpsc.edu.br e juliane.odinino@fmpsc.edu.br) 

Oficina Crianças Cantantes 
Oficina aberta à comunidade em parceria com a Brinquedoteca FMP. Crianças de 06 a 12 anos. Tem                 

por objetivo desenvolver neste semestre o Musical Os Saltimbancos em parceria com a disciplina de               

Canto e Música da Maturidade e Coral FMP. Esta prática irá envolver o uso do corpo como                 

instrumento musical, tendo como principal fazer musical: o canto! Serão apresentados os princípios             

básicos para o uso da voz, uso de microfone, canto em grupo e prática de palco. A atividade ocorrerá                   

em dois momento nas segundas-feiras das 19h30 às 20h30 ou quintas-feiras das 09h30 às 10h30,               

na Brinquedoteca. Número de vagas 20, início das atividade 11/03. Professora responsável: Najla.             

(najla.santos@fmpsc.edu.br) 

Oficina Cantos de Amor 
Oficina destinada aos alunos e egressos do curso de Pedagogia com o objetivo de promover               

práticas-pedagógicos-musicais. Estas práticas irão envolver: Uso do corpo para “fazer música”:           

cantar, movimentar, sonorizar; Brincadeiras e jogos musicais; Resgate das canções folclóricas;           

Oficina de objetos sonoros (construção e execução) e Batucadas com copos, tubos, baldes e canetas.               

A atividade ocorrerá nas segundas-feiras das 17h45 às 18h45, no auditório, com início dia 11/03.               

Professora responsável: Najla. (najla.santos@fmpsc.edu.br) 

Coral FMP 
Prática coral aberta à comunidade. Adultos de qualquer idade. Proporciona aos participantes a             

oportunidade de cantar em coral sem necessariamente ter experiências com o canto, pois a              

atividade oferece aulas de técnica vocal, expressão corporal e prática de repertório variado. o coral               

participa de eventos na Faculdade Municipal de Palhoça, no estado de SC e pelo Brasil. A atividade                 

ocorrerá nas quartas-feiras das 17h às 19h, no auditório, com início dia 13/03. Professora              

responsável: Najla. (najla.santos@fmpsc.edu.br) 

Grupo de Estudo NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena) 
O NEABI no contexto da prerrogativa de inclusão para todas as pessoas afro brasileiras e indígena,                

no município, apresenta-se com a finalidade de resgate e avivamento da cultura e inserção de todos                

de forma inclusiva. Envolve alunos interessados de ambas instituições e professores com interesse             

na temática, tendo em vista que a discussão apresenta caráter interdisciplinar. A cada semestre tem               



 

mapeado e desenvolvido ações como visitas a comunidades indígenas e quilombolas, participação            

em seminários, produção de pesquisa e publicações e confecção de relatórios. A atividade ocorrerá              

nas quartas-feiras, das 17h45 às 18h45, na sala do NEABI. E terá início dia: 13/03. Professoras                

responsáveis: Jackson e Mirian. (jackson.peres@fmpsc.edu.br e mirian.branco@fmpsc.edu.br) 

Grupo de Estudo Semear ideias: Praticar Sustentabilidade 
Grupo de estudo aberto a comunidade. Tem o objetivo de promover a sensibilização ambiental e o                

desenvolvimento de ações práticas de sustentabilidade na Faculdade Municipal de Palhoça, em            

escolas públicas e comunidades do município. A atividade ocorrerá nas quintas-feiras, das 17h45 às              

18h45, na sala 21. E terá início dia: 14/03. Professora responsável: Sofia. (sofia.zank@fmpsc.edu.br) 

Grupo de Estudo CRIAS (Criação, Relações Infantis, Arte e Sociedade) 
Oferece a oficina de jogos que visa à instrumentalização para produção de materiais lúdicos voltados               

para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade de crianças, jovens e adultos. A               

atividade ocorrerá nas segundas-feiras, das 17h45 às 18h45, na Brinquedoteca. E terá início dia:              

11/03. Professora responsável: Júlia. (julia.geraldi@fmpsc.edu.br) 

NURI (Núcleo de Relações Internacionais) 
O NURI trata das relações da Faculdade Municipal de Palhoça com instituições Acadêmicas ou não               

acadêmicas de interesse ao município de Palhoça no exterior, visando desenvolver projetos e ações              

que promovam a internacionalização de instituições. A atividade ocorrerá nas terças-feiras, das            

11h10 às 12h10, na sala Labtur. E terá início dia: 12/03. Professor responsável: Marcos.              

(marcos.souza@fmpsc.edu.br) 

LEFIS (Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e Sociologia) 
Tem o objetivo de promover e realizar atividades de ensino, como cursos de capacitação e de                

atualização dos professores de filosofia e sociologia [e áreas afins] da rede estadual de ensino,               

através de projetos específicos de extensão; Promover, organizar e incentivar a publicação de livros,              

cadernos de filosofia e sociologia de autoria de professores da rede estadual, de universidades e/ou               

outros, com elaboração dirigida ao ensino médio; Promover eventos que possibilitem a participação             

de alunos do Sistema Estadual de Ensino, tais como em seminários, oficinas e exposições;              

Oportunizar a participação de professores do ensino médio em projetos de ensino, no que diz               

respeito ao desenvolvimento de metodologias, técnicas, programas e planejamento de conteúdo,           

pesquisa e extensão pertinentes às suas atividades. O tema a ser trabalhado será sobre ética em                

pedagogia e administração. A atividade ocorrerá nas segundas-feiras, das 17h45 às 18h45. E terá              

início dia: 11/03. Professor responsável: Fernando. (fernando.silva@fmpsc.edu.br) 

Curso de Extensão Informática I 
Informática para a comunidade. Tem o objetivo de desenvolver e incluir os alunos em ambiente               

digital, considerando alunos com baixo conhecimento digital, com aulas que controlam a            

coordenação motora, métodos pesquisa entre outros. Lembrando que o informática I é um projeto              

social de inclusão da comunidade. A atividade ocorrerá nas terças e quintas-feiras, das 17h45 às               

18h45, na sala 37. E terá início dia: 12/03. Professor responsável: Leandro.            

(leandro.pickler@fmpsc.edu.br) 

 

 



 

Curso de Metodologia de Uso da Imagem: Cine-clube 
Apresentação de metodologias que apreendam a especificidade da linguagem imagética. Tem           

também como objetivo experimentar estratégias de utilização da imagem como material           

didático-pedagógico e formas de uso na pesquisa. Obs: encontros quinzenais, aberto à comunidade.             

A atividade ocorrerá nas quartas-feiras, das 17h45 às 18h45, na sala 21. E terá início dia: 13/03.                 

Professores responsáveis: Juliane e Grégori. (juliane.odinino@fmpsc.edu.br e       

gregori.michel@fmpsc.edu.br) 

 

Grupo de Estudos sobre Direitos Humanos 
Visa ampliar o debate atual sobre o tema, bem como destacar sua importância. Estuda-se a origem                

do conceito, história, influências e implicações filosóficas, a Declaração Universal dos Direitos            

Humanos e sua relevância no mundo atual. Além disso, são realizados trabalhos práticos com a               

comunidade acadêmica, vinculado ao Pacto universitário Pela Educação Em Direitos Humanos, do            

qual a FMP é signatária. A atividade ocorrerá nas sextas-feiras, das 18h às 18h50. E terá início dia:                  

15/03. Professor responsável: Grégori. (gregori.michel@fmpsc.edu.br) 

Curso de Extensão de Inglês Básico 
O curso visa promover atividades nas quais os alunos possam desenvolver a habilidade oral, escrita,               

auditiva e de leitura, em nível básico, da língua inglesa. As práticas compreendem exercícios              

oriundos de material didático-pedagógico, além de jogos, músicas e vídeos. Quinze vagas são             

destinadas aos alunos da FMP e dez vagas aos alunos da comunidade. O curso é oferecido no                 

período matutino e noturno, duas vezes por semana,com duração de 50 minutos cada aula. A               

atividade ocorrerá nas quintas e sextas-feiras, das 11h10 às 12h, e terças e quintas-feiras, das 18h                

às 18h50, na sala do NULI. E terá início dia: 12/03. Professora responsável: Sandra.              

(sandra.keli@fmpsc.edu.br) 

Curso de Extensão de Espanhol Básico 
O curso visa promover atividades nas quais os alunos possam desenvolver a habilidade oral, escrita,               

auditiva e de leitura, em nível básico, da língua espanhola. As práticas compreendem exercícios              

oriundos de material didático-pedagógico, além de jogos, músicas e vídeos. Quinze vagas são             

destinadas aos alunos da FMP e dez vagas aos alunos da comunidade. O curso é oferecido no                 

período matutino e noturno, duas vezes por semana,com duração de 50 minutos cada aula. A               

atividade ocorrerá nas terças e sextas-feiras, das 11h10 às 12h, e sextas-feiras, das 17:20h às               

19h00, na sala do NULI. E terá início dia: 12/03. Professor responsável: Esteban.             

(esteban.campanela@fmpsc.edu.br) 

Curso de Extensão de Português para Estrangeiros I e II 
O curso tem a finalidade da promoção da língua e da cultura portuguesas e a progressiva construção                 

de uma consciência plurilíngue e pluricultural para todos os estrangeiros no município de Palhoça. A               

atividade ocorrerá nas quartas-feiras, Nível I das 19h às 20h30 e Nível II das 20h30 às 22h, na sala                   

do NULI. E terá início dia: 13/03. Professora responsável: Débora. (debora.ouriques@fmpsc.edu.br) 

Faculdade da Maturidade 
A Faculdade da Maturidade atende cidadãos a partir de 50 anos, promove mais qualidade de vida e                 

inclusão social às pessoas maduras. O Projeto oferece várias disciplinas: inglês, espanhol, libras,             

informática, teatro, dança, oficina da memória, plantas medicinais, pentáculo do bem estar,            



 

alfabetização e letramento, entre outras. As atividades ocorrem de segunda a quinta-feira das 14h              

às 18h. E terá início dia: 25/02. Professor responsável: Sinomar. (sinomar.lopes@fmpsc.edu.br) 

As inscrições são permanentes e podem ser feitas na sala de Atendimento COPER (que fica em                

frente a Brinquedoteca), de segunda a quinta-feira, das 13h às 19h, e sexta-feira, das 8h às 14h. 

Curso de Formação de Cuidador de Idosos 
O curso visa capacitar cuidadores para o relacionamento e desenvolvimento de cuidados com             

idosos, independentes ou dependentes com o intuito de oferecerem seus serviços à região. O curso               

tem duração de um ano e as aulas ocorrem nas quintas-feiras, das 13h30 às 17h30. Em agosto inicia                  

uma nova turma, com inscrições a partir de maio. Professora responsável: Ana Paula.             

(ana.montoro@fmpsc.edu.br) 

___________________________________________________________________ 
Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social 

 


