Nome da Atividade
Artigo: Economia Solidária
O orçamento cidadão
Novos empregos, novas competências
Novos empregos, novas competências
Economia Colaborativa e Empreendedorismo Social: uma tendência do século XXI?
Economia Colaborativa e Empreendedorismo Social: uma tendência do século XXI?
À serviço do cidadão
"Smart Cities": Conceitos, desafios e oportunidades
URBANA CAMPINAS
Construção de luminárias sustentáveis
Construção de luminárias sustentáveis
Visita à Mostra Sustentável 2019
Impactos do Stress na Memória - Profa Ana Beatriz Almeida e Prof Danilo Crege
Exposição de Materias Histológicos adaptados para Deficiente Visual - Profa Ana Beatriz Almeida e Prof Danilo Crege
A correta lavagem das mãos
Palestra Sobre Tecnologia Assistiva
Oficina de Python
Automação de Teste com Selenium IDE
Carreira em Teste de Software
Palestra sobre Relatório de Sustentabilidade e Relato Integrado
Contabilidade na Comunidade
Oficina – Como utilizar ferramentas da qualidade para resolver problemas sociais
Oficina – Como utilizar ferramentas da qualidade para resolver problemas sociais
Consultoria e orientação – Abertura MEI
Histórias da Vila - entre fatos e ficção
Vila Industrial como Marca
Programa de RP de Valorização e Cuidados com Idosos
Workshop sobre Aplicação do Design Thinking para a geração de projetos em cursos de TI
Menu do reaproveitamento
Ações de marketing em restaurantes da vila industrial
Workshop de risotos
Workshop Aproveitamento do Excedente de Aulas Práticas
O melhor Curriculum para o mercado atual
Vencendo o medo das entrevistas
Mostra de Empresas da região que atendem o Tripé da Sustentabilidade. (Modelos de Sucesso).
Projeto Transmidiático

Soluções para lixo eletrônico
Produto Digital - Vila Industrial
Engajamento com a Instituição de Ensino Superior - A importância da extensão universitária na vida do estudante universitário
O que fazem os políticos?
O que fazem os políticos?
Você conhece os seus direitos?
Você conhece os seus direitos?
Cartilha do FGTS
Cartilha do FGTS
Cartilha do FGTS
Cartilha do FGTS
Cartilha do FGTS
Cartilha do FGTS
O QUE FAZER EM CASOS DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS?
Palestra - Procedimento Administrativo Fiscal
O QUE FAZER EM CASOS DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS?
Leis de Incentivo ao Esporte
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Exposição de Produtos sustentáveis para a Construção Civil
Abordagem social sobre a conscientização do uso de água de chuva reaproveitada em escolas.
Investigações Geotécnicas
Pequenas Barragens
Pontes em Concreto COGMCI para Cogeração de Energia.
Palestra
Aprenda a utilizar ferramentas gratuitos para controle de versão e gerenciamento de projetos.
1° Hackathon de Controle e Automação
1° Hackathon de Controle e Automação
1° Hackathon de Controle e Automação
1° Hackathon de Controle e Automação
Consumo Consciente de Energia Elétrica
Visita Ao Centro de Operação CPFL
Cidades Sustentáveis

Exposição do projeto painel solar de baixo custo
Exposição do projeto painel solar de baixo custo
Exposição do projeto painel solar de baixo custo
Responsabilidade Profissional - ENADE
Descarte correto de medicamentos: o que fazer com os medicamentos vencidos?
A correta higienização das mãos
Doping e efeitos na saude do usuario
Efeitos da radiação ionizante nas células
Cinesioterapia Aplicada as lesões Ortopédicas
Avaliação multidimensional do idoso e prevenção de quedas
Grupo Coluna Saudável
Dia do Bem MRV
Educação em Saúde sobre Doação de órgãos
Palestra: Aspectos Fisiológicos do Stress - Prof Danilo Crege e Profa Ana Beatriz Almeida
Prevenção e detecção precoce do cancer de mama
Games e questões sociais
Ação em Nutrição Social - UBS Anchieta
O impacto dos descartáveis no meio ambiente
O impacto dos descartáveis no meio ambiente
Alimentação e prevenção do Alzheimer
Grupo de Incentivo ao Aleitamento Materno
Reciclagem de materiais
Reciclagem de materiais
"De bem com a balança"
"De bem com a balança"
Movimento Vital Expressivo
Comemoração do Dia Nacional do Idoso
Oficina culinária: patê de abacate
Orientações de educação nutricional - Dia Mundial do Coração
Lipofobia: O discurso midiático das novas dietas e do corpo perfeito
Oficina aproveitamento integral de alimentos
Nutrição "fora da caixa"
Inteligência e Autismo.
Oficina de Preparo para Entrevistas de Emprego
Oficina de Preparo para Entrevistas de Emprego
Preconceito Étnico: Desafios.
Curso/palestra sobre como usar as redes sociais a favor do currículo com parte prática.

Dicas para preparar seu portfólio e aumentar seu grau de empregabilidade
Palestra sobre Responsabilidade Social e Profissionais de TI
Palestra sobre Responsabilidade Social e Profissionais de TI
Oficina de Youtube para professores

Tipo de atividade
Artigo Científico e Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra - debates
Projeto Interdisciplinar - Oficinas de projetos
Prática
Prática
Expedição técnica
Impactos do Stress na Memória - Profa Ana Beatriz Almeida e Prof Danilo Crege
Exposição de Materias Histológicos adaptados para Deficiente Visual - Profa Ana Beatriz Almeida e Prof Danilo Crege
Saúde coletiva
Palestra
Oficina
Mini-Curso
Palestra
Palestra
Os alunos inscritos na disciplina "7 5TEOC-NT1, Teorias e Escolas do Pensamento Contábil (2019.2)" exercerão atividades em grupo de interesse para a comunidade.
Oficina
Oficina
Consultoria e orientação – Abertura MEI
Apresentações de Grupos (4)
Apresentação de agências (7)
Apresentação de agências (5)
Workshop
Oficina
Projeto junto à comunidade
Workshop
Workshop
Montagem de Curriculum Vitae
Palestra
Mostra e Projeções em Vídeo
Apresentação de produtoras (7)

Palestra e coleta de lixo eletrônico
Apresentação de Agências (8)
Palestra
Seção de pôster
Seção de pôster
Exposição de pôster
Exposição de pôster
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Elaboração e distribuição de cartilha informativa
Banner de esclarecimento
Palestra
Apresentação de banner com esclarecimentos
Palestra
Educativa
Educativa
Educativa
Educativa
Educativa
Exposição
Exposição de trabalho e discussão
Palestra
Palestra
Palestra
Palestra
Apresentação sobre o estudo de caso de Regularização Fundiária Urbana em Hortolândia
Workshop
Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação
Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação
Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação
Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação
Palestra
Visita técnica
Palestra

Exposição de projeto
Exposição de projeto
Exposição de projeto
Revisão para o ENADE
Palestra
Saúde coletiva
Mesa redonda
Palestrr
Aula Pratica
Prevenção de quedas
Prática corporal
Educação em Saúde
Educação em Saúde
Palestra: Aspectos Fisiológicos do Stress - - Prof Danilo Crege e Profa Ana Beatriz Almeida
Palestra
Palestra
Grupo de emagrecimento e ação de sala de espera
Exposição
Exposição
Educação em Saúde
Educação em saúde
Cartazes
Cartazes
Grupo - orientações para emagrecimento
Grupo - orientações para emagrecimento
Participação no grupo "Movimento Vital Expressivo"
Ação de educação nutricional
Oficina culinária
Orientação em sala de espera
Palestra
Oficina culinária
Roda de conversa
Oficina de conscientização
Oficina
Oficina
Roda de conversa
Palestra e parte prática em labratório

Palestra
Palestra
Palestra
Oficina

Descrição do projeto
Apresentação : A economia solidária caracteriza-se pelo trabalho associado, entendida como uma forma de organização da atividade econômica, na qual se busca o desenv
Palestra sobre a importância do Orçamento público e a participação popular no ciclo de elaboração do Orçamento no município de Campinas. É imperativo que o cidadão po
Apresentação das tendências no mercado de trabalho e das novas competências exigidas, ferramentas e metodologias que estimulam seu desenvolvimento.
Apresentação das tendências no mercado de trabalho e das novas competências exigidas, ferramentas e metodologias que estimulam seu desenvolvimento.
Apresentação de tendências contemporâneas sobre economia compartilhada e empreendedorismo social. Uma perspectiva que visa reforçar a importância do pensamento so
Apresentação de tendências contemporâneas sobre economia compartilhada e empreendedorismo social. Uma perspectiva que visa reforçar a importância do pensamento so
Palestra sobre serviços públicos que fazem a diferença na vida do cidadão. orçamento, Saneamento, Aquisição de Medicamentos, Tecnologia, Programas Sociais (Bom Prato
Apresentação estruturada pelo Laboratório de Comunicação Visual da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp. São conceitos e assuntos importantes aos alunos de
Objetivo Principal: Propor a integração e interação dos cursos de Arquitetura/Urbanismos e Engenharia Civil e comunidade de núcleos urbanos informais nos principais aspec
A presente atividade tem o intuito principal de desenvolver o processo criativo a partir da utilização de materiais simples, baratos ou mesmo que seriam descartados na nature
A presente atividade tem o intuito principal de desenvolver o processo criativo a partir da utilização de materiais simples, baratos ou mesmo que seriam descartados na nature
Visitar a reforma do prédio da Fundação Síndrome de Down
Compreender os mecanismos fisiológicos do Stress sobre a memória
Exposição de Materias Histológicos adaptados para Deficiente Visual - Profa Ana Beatriz Almeida e Prof Danilo Crege
A correta lavagem das mãos é indispensável como prevenção primária da saúde. Este projeto tem como objetivo ensinar de forma lúdica as crianças de duas creches da cida
Tecnologia assistiva está relacionada à usabilidade de sistemas por pessoas com deficiência. A palestra apresentará algumas soluções para uso de computadores no interes
Oficina de lógica de programação com a linguagem Python.
Conhecer uma ferramenta para automação de teste de software é importante para incrementar o currículum e, consequentemente, melhorar a empregabilidade dos profission
Apresentação da carreira do profissional de teste de software
O Relatório de Sustentabilidade (RS) é focado na publicação das práticas e ações relacionadas aos principais impactos da empresa nos pilares ambiental, social e econômico
Apresentação Os alunos inscritos na disciplina "7 5TEOC-NT1, Teorias e Escolas do Pensamento Contábil (2019.2)" exercerão atividades em grupo de interesse para a comu
Oficina – Como utilizar ferramentas da qualidade para resolver problemas sociais. Tem objetivo apresentar ferramentas dos programas de qualidade para resolução de proble
Oficina – Como utilizar ferramentas da qualidade para resolver problemas sociais. Tem objetivo apresentar ferramentas dos programas de qualidade para resolução de proble
Este projeto tem a finalidade de apresentar
As agências dos alunos de 2o semestre de PP e RP, farão uma pesquisa de notícias do bairro Vila Industrial de interesse da comunidade. O objetivo será, em uma nova ling
Campanha para lançamentos de produtos com a marca Vila Industrial
Um programa de Relações Públicas
Apresentar experiências práticas utilizadas nos cursos de TI para gerar projetos com foco em atender às necessidades da comunidade, utilizando para isso ferramentas previs
Alunos do curso de gastronomia farão uma oficina que ensinará a elaborar pratos com reaproveitamento de alimentos visando o combate ao desperdício. Os participantes da
Projeto de melhoria de visual de cardápio, fachada, normas de higiene e saniamento, e propaganda do estabelecimento.
Workshop com técnicas de preparo de risotos
Alimentos Excedentes das aulas práticas do Curso de Gastronomia viram petiscos e pratos gourmet pelas mãos dos próprios alunos da Gastronomia, ensinando que pode-se
Preparar os estudantes para mercado
Dar dicas de como se preparar para entrevistas
Mostra de Empresas da Região Metropolitana de Campinas que atendem o Tripé da Sustentabilidade. (Modelos de Sucesso). Atualmente as organizações devem estar alinh
O projeto visa apoiar o desenvolvimento de obras audiovisuais de formato Transmídia composto por três peças sendo estas: um website, um vídeo de formato a escolha da p

A velocidade da evolução tecnológica e o ciclo de vida dos produtos cada vez mais curto traz como consequência o acúmulo de lixo eletrônico. As soluções disponíveis envo
Narrativa Interativa On-line desenvolvida por meio de programa Twine. É uma nova forma de narrar, possibilitada a partir dos meios digitais, na qual é possível interagir com ví
Apresentação do conceito e da importância da extensão universitária para os estudantes, seja na formação pessoal, como no papel que a instituição tem na sociedade onde
"O que fazem os políticos?" tem como objetivo esclarecer a população acerca das atribuições e competências dos detentores de cargos eletivos, com vistas à escolhas mais
"O que fazem os políticos?" tem como objetivo esclarecer a população acerca das atribuições e competências dos detentores de cargos eletivos, com vistas à escolhas mais
"Você conhece seus direitos?" tem por objetivo esclarecer a população acerca dos seus direitos fundamentais previstos na Constituição e as formas de garanti-los, bem como
"Você conhece seus direitos?" tem por objetivo esclarecer a população acerca dos seus direitos fundamentais previstos na Constituição e as formas de garanti-los, bem como
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
As recentes alterações nos regimes e permissões de saque no Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço têm gerado dúvidas aos segurados e devem ocasionar uma procura
APRESENTAÇÃO Maus tratos significa, de acordo com o Vocabulário Jurídico (de Plácido e Silva, Editora Forense, 2000): “São os tratos que se afastam do humano e do jus
Exposição de como o contribuinte impugna as decisões administrativas fiscais (Auto de Infração e Despachos Decisórios), por meio das impugnações e manifestações de inco
APRESENTAÇÃO Maus tratos significa, de acordo com o Vocabulário Jurídico (de Plácido e Silva, Editora Forense, 2000): “São os tratos que se afastam do humano e do jus
Apresentar as Leis de Incentivo ao Esporte nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Tomar conhecimento do Marco Regulatório das O.S.C.
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – 2019 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 23/09 9h (2ª feira) Palestra: Terapia intravenosa e fixadores de cateter (3M) Enfª. P
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – 2019 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 23/09 9h (2ª feira) Palestra: Terapia intravenosa e fixadores de cateter (3M) Enfª. P
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – 2019 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 23/09 9h (2ª feira) Palestra: Terapia intravenosa e fixadores de cateter (3M) Enfª. P
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – 2019 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 23/09 9h (2ª feira) Palestra: Terapia intravenosa e fixadores de cateter (3M) Enfª. P
MOSTRA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL – 2019 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 23/09 9h (2ª feira) Palestra: Terapia intravenosa e fixadores de cateter (3M) Enfª. P
O trabalho tem como principal objetivo elaborar produtos/peças que possam ser desenvolvidas por qualquer pessoa, utilizando materiais reciclados, descartados ou mal aprov
O reaproveitamento de água de chuva e sua viabilidade técnica, ambiental e financeira é muito estudado nas instituições de ensino, no entanto, a parte social não é levada
O conhecimento das condições do subsolo constitui pré-requisito para projetos de fundação seguros e econômicos. No Brasil o custo envolvido em sondagens corresponde a
As Barragens tem sido amplamente discutidas nos diversos setores da produção e reservação de águas.
As pontes em Concreto tem sido alvo de grande repercussão quando se trata de sua conservação. Objetiva apresentar os modelos estruturais e como prevenir acidentes.
COGMCI é um software de simulação de projeto, analise e implementação de sistemas de Cogeração de Energia. Através do COGMCI é possível definir a configuração do sis
Importância da regularização fundiária no contexto social
Atividade em laboratório para utilização de recursos gratuitos para controle de versão e gerenciamento de projetos.
Tem como objetivo oferecer Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação, Automação Industrial, Controle de Processo, Robótica, Inteligencia Artificial, Visão Computac
Tem como objetivo oferecer Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação, Automação Industrial, Controle de Processo, Robótica, Inteligencia Artificial, Visão Computac
Tem como objetivo oferecer Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação, Automação Industrial, Controle de Processo, Robótica, Inteligencia Artificial, Visão Computac
Tem como objetivo oferecer Oficinas Práticas na Área de Controle e Automação, Automação Industrial, Controle de Processo, Robótica, Inteligencia Artificial, Visão Computac
A busca por fontes de energia limpa e ações para economizar energia, com o mínimo impacto ao meio ambiente, têm sido uma prioridade mundial. O objetivo é disseminar co
Concessionárias de Energia Elétrica mantêm as redes em pleno funcionamento através dos seus centros de operação. Além dos aspectos técnicos, o processo de tomada de
A proposta da palestra se baseia no conceito clássico de sustentabilidade (social, econômica e ambiental), e como a dinâmica dos elementos e atores interferem na gestão d

Os alunos do curso de Engenharia Mecânica projetaram e confeccionaram um painel solar de baixo custo utilizando materiais simples do dia-a-dia. O objetivo deste trabalho e
Os alunos do curso de Engenharia Mecânica projetaram e confeccionaram um painel solar de baixo custo utilizando materiais simples do dia-a-dia. O objetivo deste trabalho e
Os alunos do curso de Engenharia Mecânica projetaram e confeccionaram um painel solar de baixo custo utilizando materiais simples do dia-a-dia. O objetivo deste trabalho e
Revisão para o ENADE
Conscientizar a população academica e a comunidade sobre o descarte adequado dos medicamentos
A correta lavagem das mãos é indispensável como prevenção primária da saúde. Este projeto tem como objetivo ensinar de forma lúdica as crianças de uma creche da cidade
Mesa redonda para discutir os efeitos adversos do uso de substancias ergogênicas farmacológicas
Informação sobre radioisotopos
Apresentar aos alunos de forma prática a utilização de exercícios nas lesões ortopédicas.
Será realizada a avaliação multidimensional do idoso (estado mental, depressão, risco de quedas e equilíbrio) e ações de prevenção de quedas.
Grupo de orientações posturais, além de práticas corporais para indivíduos com alterações em coluna cervical, torácica ou lombar.
Levando em consideração o aumento da expectativa no Brasil e consequentemente do processo de envelhecimento, o projeto tem o objetivo de promover ações de prevenç
Será realizada sala de espera com educação em saúde sobre doação de órgãos para conscientizar a população do Jardim Eulina sobre a importância do tema.
Compreender os mecanismos fisiológico envolvidos com o Stress
Palestra para pessoas de um escritório de advocacia sobre prevenção e detecção precoce do câncer de mama
A atividade consiste de duas partes: uma breve palestra sobre como jogos digitais podem transmitir mensagens de cunho social; apresentação dos projetos feitos pelos estud
Continuidade do trabalho realizado semanalmente junto aos usuários do Centro de Saúde Anchieta. Ação de sala de espera sobre alimentação e saúde cardiovascular.
Durante a semana os alunos farão uma exposição sobre o impacto que os descartáveis utilizados na alimentação tem no meio ambiente, apresentando descartáveis utilizado
Durante a semana os alunos farão uma exposição sobre o impacto que os descartáveis utilizados na alimentação tem no meio ambiente, apresentando descartáveis utilizado
Atividade de educação nutricional para a comunidade do Centro de Saúde do Jardim Eulina- Campinas/SP. Objetivo: orientação nutricional no manejo da doença em comem
Grupo com o objetivo de incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.
Os alunos desenvolverão cartazes que discutem sobre reciclagem de alimentos, seus objetivos, materiais reciclados e cada grupo de alunos descreverá como alguns materiai
Os alunos desenvolverão cartazes que discutem sobre reciclagem de alimentos, seus objetivos, materiais reciclados e cada grupo de alunos descreverá como alguns materiai
A proposta do grupo é, além de motivar os pacientes encaminhados, mantê-los informados com rodas de conversa de temas variados e possibilitar autonomia em fazer suas
A proposta do grupo é, além de motivar os pacientes encaminhados, mantê-los informados através de rodas de conversa de temas variados e possibilitar autonomia em fazer
O grupo é composto por idosos de ambos os sexos que frequentam as aulas de Movimento Vital Expressivo. O intuito é agregar conhecimentos de nutrição voltados à faixa e
Ação em sala de espera durante o período da tarde. Os alunos terão um posto montado, explanando e entregando material educativo sobre a importância da hidratação e d
A proposta dos alunos é trabalhar em conjunto com o grupo de idosos, membros do grupo "Movimento Vital Expressivo", com uma oficina culinária, abordando o tema "Nutriç
A proposta é montar um posto na sala de espera do Centro de Saúde para abordagem sobre a prevenção de doenças cardiovasculares. Confecção de um broche com forma
Palestra para discussão do tema lipofobia, novas dietas e corpo perfeito.
Oficina culinária com o objetivo de minimizar o desperdício de alimentos, trazendo opções práticas para uso de partes de alimentos que geralmente são descartadas.
A atividade propõe discutir aspectos relacionados ao comportamento alimentar e fazer uma reflexão a respeito das escolhas alimentares, de modo a tornar mais efetiva a edu
Oficina de conscientização de Inteligência e Autismo. Importante esclarecer as pessoas como ocorre o processo de inteligência e do autismo, para evitar discriminação das pe
O mercado de trabalho busca pessoas qualificadas. Os processos de seleção são exigentes em função do excesso de pessoas disponíveis para as vagas. Objetivo: Prepara
O mercado de trabalho busca pessoas qualificadas. Os processos de seleção são exigentes em função do excesso de pessoas disponíveis para as vagas. Objetivo: Prepara
Realização de roda de conversa para conscientizar a ocorrência de preconceito étnico e formas de prevenção. Objetivo: Conscientizar da importância da relações de igualdad
As redes sociais podem se tornar uma poderosa ferramenta para a divulgação de curriculum e perfis profissionais. Na era da tecnologia se faz necessário ter um curriculum mu

Apresentação de técnicas e dicas para profissionais de diversas áreas de atuação para auxiliar na estratégia para recolocação no mercado e busca de oportunidades de emp
Abordagem das questões de segurança, acessibilidade, dispositivos inclusivos, TI Verde e sotware open-source.
Abordagem das questões de segurança, acessibilidade, dispositivos inclusivos, TI Verde e sotware open-source.
Uma oficina para ensinar os professores a utilizarem o Youtube.

Data
23/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
23/09/2019
27/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
26/09/2019
24/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
24/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
23/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
25/09/2019

Horário
19h00 - 20h00
19h00 - 21h00
19h00 - 21h00
19h00 - 21h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 21h00
19h00 - 22h00
19h00 - 19h30
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
08h00 - 10h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
08h00 - 12h00
19h00 - 21h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 20h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 21h00
19h00 - 21h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00
19h00 - 22h00

Local em que acontecerá a atividade
Campinas
Unimetorcamp, moradores do entorno do centro universitário, Campinas
Unimetrocamp, , Estudantes, pessoas buscando colocação no mercado, Campinas
Unimetrocamp, , Estudantes, pessoas buscando colocação no mercado, Campinas
Unimetrocamp - Wyden - Vila Industrial - Campinas
Unimetrocamp - Wyden - Vila Industrial - Campinas
Unimetrocamp, Cidadãos, Campinas
UniMetrocamp
IES Unimetrocamp e NR Novo Londres e Vila Soma
Campinas
Campinas
Fundação Síndrome de Down - Barão Geraldo - Campinas
Unimetrocamp
Unimetrocamp
Escola Infantil Serelepe
UniMetrocamp
Unimetrocamp
UniMetrocamp
UniMetrocamp
UniMetrocamp - Campus Vila Industrial
Campinas
Unimetrocamp
Unimetrocamp
Wyden Unimetrocamp
Auditório UniMetrocamp, Campinas.
UniMetrocamp, Campinas.
UniMetrocamp, Campinas.
IES
Unimetrocamp, população de baixa renda, estudantes, Campinas
Unimetrocamp cozinha da gastronomia
UnimetroCamp Wyden - Campinas
Unimetrocamp Wyden, Vila Industrial, Campinas
Na Unimetrocamp
19h00 - 20h00 Unimetrocamp
19h00 - 21h00 Unimetrocamp
19h00 - 22h00 UniMetrocamp, Campinas

24/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
27/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
23/09/2019
28/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
25/09/2019
27/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
25/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
27/09/2019

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 21h00
- 22h00
- 21h00
- 22h00

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

- 22h00
- 22h00
- 20h00
- 20h00
- 20h00
- 21h00
- 21h00
- 21h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 21h00
- 22h00
- 21h00

UniMetrocamp; alunos, funcionários e cidadãos; Campinas
UniMetrocamp
Centro Universitário UniMetrocamp - Wyden - Estudantes de diversos cursos - Campinas
SESC, Rodoviária ou Porta Unimetrocamp
SESC, Rodoviária ou Porta Unimetrocamp
Unimetrocamp, Sesc ou Rodoviária
Unimetrocamp, Sesc ou Rodoviária
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp, Rodoviária, SESC, etc.
Unimetrocamp
Centro Universitário UniMetrocamp Wyden, Campinas
Campinas
Unimetrocamp - Campinas
Unimetrocamp / Construtora MRV
Unimetrocamp / Construtora MRV
Unimetrocamp / Construtora MRV
Unimetrocamp / Construtora MRV
Unimetrocamp / Construtora MRV
Laboratório de Materiais Faculdade - 401
UniMetrocamp
Campinas
Campinas
Campinas
Sala de aula da UniMetrocamp
IES
Unimetrocamp Wyden
UniMetrocamp
UniMetrocamp
UniMetrocamp
UniMetrocamp
Unimetrocamp Wyden - Campinas/SP - Laboratório S2 209
Cede da CPFL, Campinas-SP.
Unimetrocamp Wyden - Campinas / SP

26/09/2019
28/09/2019
25/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
27/09/2019

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
08h00
19h00
19h00
19h00
08h00
07h00
07h00
07h00
19h00
08h00
19h00
07h00
08h00
08h00
07h00
07h00
19h00
19h00
07h00
07h00
07h00
07h00
07h00
07h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 12h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 12h00
- 08h00
- 12h00
- 11h00
- 22h00
- 09h00
- 21h00
- 11h30
- 22h00
- 22h00
- 12h00
- 09h00
- 22h00
- 22h00
- 08h00
- 08h00
- 08h00
- 12h00
- 08h00
- 12h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00
- 21h00
- 20h00

Unimetrocamp e exposição da MRV
Unimetrocamp e exposição da MRV
Unimetrocamp e exposição da MRV
Campinas
Unimetrocamp
Creche Santa Rita
Unimetrocamp / Campinas
Unimetrocamp
Metrocamp
Lar São Vicente de Paulo
Centro de Saúde Jardim Eulina
Avenida Lateral ao empreendimento Versalhes
Centro de Saúde Jardim Eulina
Unimetrocamp
Empresa FFA ( Ferrareze e Freitas advogados ) em Campinas SP
Centro Universitário UniMetrocamp Wyden
Centro de Saúde Anchieta
Unimetrocamp
Unimetrocamp
Centro de Saúde Jardim Eulina
Centro de Saúde Jd Eulina
Corredores do S1
Corredores do S1
Centro de Saúde Santa Bárbara
Centro de Saúde Santa Bárbara
Centro de Saúde Boa Vista
Centro de Saúde Jardim Eulina
Centro de Saúde Boa Vista
Centro de Saúde Santa Mônica
Unimetrocamp, Campinas
IES
Unimetrocamp, alunos e funcionários, Campinas-SP
UniMetrocamp
PAT - Posto de Atendimento do Trabalhador - Campinas
PAT - Posto de Atendimento do Trabalhador - Campinas
UniMetrocamp
Unimetrocamp

26/09/2019
26/09/2019
25/09/2019
26/09/2019

19h00
19h30
19h30
19h00

- 21h00
- 22h00
- 22h00
- 22h00

Unimetrocamp Wyden
Unimetrocamp Wyden - Campus Taquaral
Unimetrocamp Wyden - Campus Taquaral
Unimetrocamp

