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2020 – ATUALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020 

19/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
19/10/2020 APC - PRODUÇÃO DE OVINOS (8 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a.  

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

19-out-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-CINEMA CULT II 

As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br -Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20,21,22/10/20
20 

(NOVA DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 2 

DIREITO 
20,21,22/10/2020 

As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para publico externo: R$ 92,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/10/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - MÓDULO II (40 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

23/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
23/10/2020 APC - ASSISTENTE SOCIAL E O DIREITO DAS FAMÍLIAS (8 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a.  

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

25/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
25/10/2020 APC - O MÉTODO LUDOVICO - UM ESTUDO BASEADO NA OBRA 

LARANJA MECÂNICA (12 HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

26,27,28/10/20
20 

(NOVA DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 2 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
26,27,28/10/2020 

As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para publico externo: R$ 92,00 | Certificado: 12 h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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28 DE 
OUTUBRO 

2020 
  

Ao vivo 04 PM 
HORA DO 
BRASIL 
(novo) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

CHARLAS DE ALAC 
TEMA: A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA NA AMÉRICA LATINA 

EVENTO ACADÊMICO DIGITAL EDTECH 
Primeira sessão de webinários latino americano promovidos por uma parceria 

entre a UNIFACVEST e a ALAC: conversas da ALAC é composto por 
profissionais da América Latina com apresentação e reflexões sobre temas 

locais, bilíngue: português e espanhol. Nesta edição será discutida a formação 
profissional dos latino americanos, com com palestrantes de 4 países: Chile, 
México, Colômbia e Brasil, traçando um panorama e reflexões sobre o tema. 
Integram esta rodada Prof. Dr Alejandro Villalobos Claveria Universidad de 

Concepcion – ALAC / Chile; MSc Ricardo Leone Martins UNIFACVEST – ALAC / 
Brasil; Dr Juan Martin Ceballos Almeria – ALAC / Mexico; Dr Dither Balderas – 

ALAC / México. Lic Ivan Artaza, UTN LR ALAC / Argentina. Mediadoras Dra 
Rosangela Martins Carrara – ALAC / Brasil; Dra Arceloni Neusa Volpa to, 

UNIFACEST – ALAC / Brasil. 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de 

compras. O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de 
pagamento e dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores 

informações entre em contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br -Ao 
vivo 16h  - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 23,00 e para público externo: 

R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

UNIFACVES
T 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

  
COORD. 

ASSUNTOS 
INTERNACI

ONAIS 
  

ALAC 
ASSOCIAÇ
ÃO LATINO 
AMERICAN

A DE 
CIENCIA E 

TECNOLOG
IA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

  
UNIFACVEST 

EDTECH 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
30/10/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA VII (100 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 

acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 
Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01,02,03-NOV-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA QUÍMICA 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para publico externo: R$ 92,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/11/2020 APC - INFLUENCIADORES DIGITAIS (12 HORAS) 

  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
03/11/2020 APC - TRIBUTOS APLICADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR (12 HORAS) 

  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a.  

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

07 a 11-nov-2020 AVALIAÇÃO II - FACVEST-UNIFACVEST 

08 a 14/11/2020 
(novo) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

III COVAITE 
Congresso Virtual Argentino e latino americano de Tecnologia e Educação - 
Congreso Virtual Argentino e latino americano de Tecnologia e Educación 
Promoção da UNIFACVEST / UTN La Rioja – Argentina e ITFIP - Colômbia 

PRÓ-
REITORI

A DE 
PESQUI

SA E 
EXTENS

ÃO 

AMBIENTE 
VIRTUAL 

UNIFACVEST 
FACVEST-

UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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O evento reúne professores e pesquisadores da área de educação e tecnologia 
que discutem os temas contemporâneos da área em Conferências e Mesas 

redondas. Galeria de posters e apresentações orais.  
Evento gratuito, com certificação internacional. Alunos da Unifacvest que 

fizerem inscrição como participantes (asistentes) www.covaite.net recebem 02 
horas de APC. Programação em língua espanhola e portuguesa. Você também 

pode participar do evento como autor fazendo a submissão de resumo para 
apresentar um poster ou apresentação oral. Mais informações no site do 

evento www.covaite.net. Curta também a fanpage  www.facebook.com/covaite/ para 
acompanhar todas as notícias do congresso. ABERTURA: 08/11/2020-18h-

PROGRAMAÇÃO-08 à 14/11/2020-Horário: 18h – Brasil. 

10/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/11/2020 APC - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS FAMILIARES (8 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando em UNIMESTRE através do seu 
login e senha. No sistema UNIMESTRE clique em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no 

carrinho de compras. O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e dentro 
do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em contato através do e-

mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 
67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

11/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
11/11/2020 APC - PRODUÇÃO DE FRANGOS DE CORTE (8 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/11/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS - MÓDULO II (40 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

18-nov-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE METODOLOGIAS ATIVAS E IMERSÃO 

COGNITIVA VIRTUAL  
(WEBINÁRIO 6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL UNIFACVEST -UNIFACVEST - 
prpe@unifacvest.edu.br  - UNIFACVESTPRESS - press@unifacvest.edu.br ) 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

MODALIDADE 1: Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 30,00 e para publico 
externo: R$ 87,00 | Horário: 8h-22h; Certificado: 12 h/a. 
MODALIDADE 2: Valor para acadêmicos com inscrição de BANNER e RESUMO 
UNIFACVEST: R$ 20,00 e para publico externo: R$ 40,00 |  Horário: 8h-22h; 
Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

WEBINÁRIO 
FACVEST-UNIFACVEST 

20/11/2020 

20/11/2020 APC - REGISTRO DE NOTAS E PROTESTOS (12 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20, 21 E 
22 NOVEMBRO 

2020 
 (novo) 

 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

GLOBAL CHALLENGES AND THREATS TO 
NATIONAL ECONOMIES NOWADAYS 

ACADEMIC EVENT 
EVENTO ACADÊMICO DIGITAL 

Evento em língua inglesa, reflete sobre Desafios globais e ameaças às economias 
nacionais hoje em dia com participação de pesquisadores do Brazil, Portugal, India, 

Ucrania and Greater Mekong Sub region asiático neste Evento International. 
 

As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 

UNIFACVEST 
PRÓ-

REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

  
COORD. 

ASSUNTOS 
INTERNACION

AIS 
  

FAI 
Father 

Academy of 
India 

  
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 
  

UNIFACVEST 
EDTECH 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.unifacvest.net/
http://www.covaite.net/
http://www.covaite.net/
http://www.facebook.com/covaite/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:prpe@unifacvest.edu.br
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 
dentro do período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em 

contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br -    Valor para acadêmicos 
UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para publico externo: R$ 92,00 | Certificado: 12 h/a. 

22/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/11/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - MÓDULO II (40 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

25/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
25/11/2020 APC - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS  (8 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

29/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
29/11/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA V (100 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 

acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 
Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

30/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
30/11/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA VII (100 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 

acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 
Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS EXATAS - MÓDULO I (40 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - MÓDULO I (40 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - MÓDULO II (40 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 
UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS - MÓDULO I (40 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - A HISTÓRIA DAS EPIDEMIAS E PANDEMIAS NO MUNDO (12 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - MÓDULO I (40 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - O MÉTODO LUDOVICO - UM ESTUDO BASEADO NA OBRA 

LARANJA MECÂNICA (12 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA VI (100 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 

acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 
Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS - MÓDULO II (40 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br -  Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PODER JUDICIÁRIO (8 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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21/12/2020 APC - APC - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES (8 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - REINSERÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL (8 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - ENOLOGIA (12 HORAS) 

 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - HIGIENE E CONTROLE SANITÁRIO DE ALIMENTOS (12 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - TEORIA DA ARQUITETURA E DA CIDADE (12 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

22/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/12/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA V (100 

HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 

acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 
Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

22/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/12/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - MÓDULO II (40 

HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

22/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/12/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR INTENSIVA VII (100 

HORAS) 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua a matrícula no carrinho de compras. 
O evento com seus conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e 

dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
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mailto:nead@unifacvest.edu.br
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mailto:nead@unifacvest.edu.br
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Atualizada em 19 de OUTUBRO de 2020. Prof. Me. Renato Rodrigues-EVENTOS.2020. Pró-
reitor de Pesquisa e Extensão –prpe@unifacvest.edu.br  . 

 

 
  

contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para 
acadêmicos UNIFACVEST: R$ 590,00  e para público externo: R$ 980,00  | 

Certificado: 100 h/a. 

http://www.unifacvest.net/
mailto:–prpe@unifacvest.edu.br
mailto:nead@unifacvest.edu.br

