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2020 – ATUALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020 

EVENTOS1/CIDADANIA/RESPONSABILIDADE SOCIAL/INICIAÇÃO CIENTÍFICA/PESQUISA/EXTENSÃO 20202. 
 

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. Para maiores informações entre em contato 
através do e-mail nead@unifacvest.edu.br 

 
 

 
1 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. Para maiores informações entre em contato através do e-
mail nead@unifacvest.edu.br 
2 Os(as) acadêmicos(as) e a comunidade podem inscrever-se em todos os eventos FACVEST.UNIFACVEST. As inscrições devem ser feitas até dois dias antes do evento no UNIMESTRE. 

29-mai-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE RADIOLOGIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

31-mai-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

02-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-02/06/2020 ASSISTENTE SOCIAL E O DIREITO DAS 

FAMÍLIAS 
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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

03-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

04-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-04/06/2020 PRODUÇÃO DE OVINOS 

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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

06-jun-2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA DE 
PESQUISA E 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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mailto:nead@unifacvest.edu.br
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EaD-06/06/2020 EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

(ESF) 

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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

EXTENSÃO  

 

06-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE DIREITO 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

08-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-08/06/2020 REINSERÇÃO SOCIAL E SAÚDE MENTAL 

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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

10-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE FARMÁCIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

10-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-10/06/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 

INTENSIVA V  
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, 11,12-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
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 

11-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-24/06/2020 APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

EXATAS – MÓDULO I 
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 

FACVEST-UNIFACVEST 

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

12-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-12/06/2020 APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS – MÓDULO I 
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 publico externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

13-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE BIOMEDICINA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

13-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-13/06/2020 SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E 

PANDEMIAS 
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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

15-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-15/06/2020 A HISTÓRIA DAS EPIDEMIAS E 

PANDEMIAS NO MUNDO 
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 publico externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

16, 17,18-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

FISIOTERAPIA 
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 
 

 

16-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE PSICOLOGIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

16,17,18-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM PRÁTICAS 

TRANSCULTURAIS PPGLPT-FORMATO WEBINAR 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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“Cultura digital em tempos de construção de narrativas desafiadoras“ 

 
16-jun-2020-DA PRESENCIALIDADE REMOTA: PROFESSORES DIGITAL 
INFLUENCERS-Mediação: Prof. Dndo Ricardo Leone Martins ;-17h00min 

Professora Dra Inês Staub Araldi – Alguns bons motivos para ser autodidata;- 
17h30min Prof. Dra Arceloni Neusa Volpato – Fluidez e competência da 

comunicação educativa;-18h00min. Prof. Dra Rosangela Martins Carrara / ALAC 
– Professores e alunos hightech em tempos de mudanças desafiadoras; 

 
17-jun-2020-NARRATIVAS LITERARIAS EM TEMPOS ATUAIS-Mediação: Prof. Dr 

Carlos Castilho-17h00min. Prof. Dr Fabio Eduardo G. Soares - Fim sem-
fim/17h30min. Prof. Dr José Endoença Martins - A transcontinentalidade da 

narrativa de autores negros-18h00min. Prof. Dr Gustavo: A Banalidade Trágica 
da Vida em Rachel Cusk; 

 
18-jun-2020-TECNOLOGIAS X OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: QUEM VENCE O 

CABO DE GUERRA?-Mediação: Prof. Dr José Roberto Paludo-17h00min. Prof. 
Dra Kátia Eliane Muck - Objetivos de aprendizagem e uso de tecnologia-
17h20min. Prof. Dr Eduard Marquardt - A linguagem da educação online-

17h40min.Soeli Staub Zembruski: De professor à TI em 24h: desafios-18h00min. 
Prof. Mestranda Marisa Trindade Dambros Unifacvest / SEE-SC - WhatsApp na 

sala de aula. 
 

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. 

 

18-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ODONTOLOGIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

20,21,22-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

RADIOLOGIA 
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-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-20/06/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 

INTENSIVA VI  
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 
 

 

20-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA CIVIL 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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. 

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
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/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@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$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

21-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-21/06/2020 APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

HUMANAS – MÓDULO I 
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 publico externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

22-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENFERMAGEM 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

23-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

23-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DO MESTRADO EM DIREITO UNIFACVEST 

 

MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL UNIFACVEST 

PROF. DR. LEONARDO RABELO DE MATOS SILVA 
“A Era do Trabalho Pós-Covid: perspectivas e novas realidades” 
(Palestra ou Seminário com fala de 60min, carga de 2h/a-UNIFACVESTPRESS - press@unifacvest.edu.br ) 

WEBINAR DESTINADO PARA: 
• Egressos e Acadêmicos de DIREITO, ADMINISTRAÇÃO, PSICOLOGIA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, COMUNICAÇÃO 

SOCIAL, ENGENHARIAS E ARQUITETURA & URBANISMO; 

• Egressos e Acadêmicos da 10ª fase de DIREITO; 

• Egressos e Acadêmicos da 10ª fase de PSICOLOGIA; 

• Egressos e Acadêmicos da 8ª fase de ADMINISTRAÇÃO; 

• Egressos e Acadêmicos da 8ª fase de CIÊNCIAS CONTÁBEIS; 

• Egressos e Acadêmicos da 8ª fase de COMUNICAÇÃO SOCIAL; 

• Egressos e Acadêmicos da 10ª fase de ARQUITETURA & URBANISMO; 

• Egressos e Acadêmicos da 10ª fase de ENGENHARIAS; 

• Professores e Comunidade. 

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 e dentro do 

período disponibilizado de 30 dias. Para maiores informações entre em contato através 
do e-mail nead@unifacvest.edu.br – EVENTO GRATUÍTO | Certificado: 02 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

23-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-23/06/2020 O MUNDO PÓS 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 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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

24,25,26-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 
ADMINISTRAÇÃO 

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
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@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
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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. 

 

25-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE HISTÓRIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

26-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-26/06/2020 O MÉTODO LUDOVICO – UM ESTUDO 

BASEADO NA OBRA: LARANJA MECÂNICA 
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 publico externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

26,27,28-jun-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

MEDICINA VETERINÁRIA 
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 
 
 

26-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE DIREITO: TRIBUNAL DO JÚRI 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS EXPLÍCITOS REFERENTES AO TRIBUNAL DO JÚRI. 

“SIMULAÇÃO DIDÁTICA DE UM TRIBUNAL DO JÚRI”  

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$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

WEBINÁRIO 
FACVEST-UNIFACVEST 

27-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE NUTRIÇÃO 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

28-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 

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
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/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@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$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

28-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-18/06/2020 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PODER 

JUDICIÁRIO 
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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

29-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-29/06/2020 APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 

SAÚDE – MÓDULO I  
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 publico externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

29-jun-2020 a 
03-jul-2020 AVALIAÇÃO II - 

FACVEST-UNIFACVEST 

30-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-30/06/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 

INTENSIVA VII  
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-jun-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

EaD-GASTRONOMIA E ENOTURISMO 

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 
 
 

01,02,03-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

DIREITO 
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 
 

 

01/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/07/2020 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 publico externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

02/07/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
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
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02/07/2020 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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

02/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
02/07/2020 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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 
 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
03/07/2020 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 
 

 

03,04,05-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

FARMÁCIA 
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 
 
 

06-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

06/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
06/07/2020 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 
 

 

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
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
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08-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

EaD- ENTREMETS: CONFEITARIA FRANCESA 

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 
 
 

09-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

EaD-PANIFICAÇÃO 

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 
 
 

10-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

10/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/07/2020 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 
 

 

11/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
11/07/2020 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 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

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

 
 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

12-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE PEDAGOGIA E LICENCIATURAS 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

12/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 12/07/2020 
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. 

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
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/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@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 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. 

 

13,14,15-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

BIOMEDICINA 
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 
 
 

15-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO/PP) 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

15/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/07/2020 APC - O MUNDO PÓS 2020 (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 publico externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

16,17,18-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

PSICOLOGIA 
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 
 
 

17-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE GASTRONOMIA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

17/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
17/07/2020 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 
 

 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@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/
mailto:nead@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
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18,19,20-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 
ODONTOLOGIA 

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 
 
 

20/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/07/2020 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 
 

 

20,21,22-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA CIVIL 
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 
 
 

21-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

21/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/07/2020 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 publico externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

22-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 

três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  
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 

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
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
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/


12 
 

 Av. Marechal Floriano, 947 – Centro – Lages / SC – (49) 3225-4114 – www.unifacvest.net  

 

 

contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

22,23,24-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENFERMAGEM 
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 
 

 

22/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/07/2020 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 
 

 

23-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

24-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

EaD-SERVIÇOS DE RESTAURANTE 

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 
 
 

23,24,25-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 
 
 

23-jul-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO DE ARQUITETURA & URBANISMO 

(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

UNIFACVEST: R$ 23,00 e para publico externo: R$ 44,00 | Certificado: 04 h/a. 

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
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/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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23/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
23/07/2020 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 
 

 

26/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
26/07/2020 APC - PRÉ-CRIME - UM ESTUDO BASADO NA 

OBRA MINORITY REPORT (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 
 

 

27,28,29-JUL-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 
LICENCIATURAS 

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 
 
 

30/07/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
30/07/2020 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-AGO-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

NUTRIÇÃO 
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 
 
 

01/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/08/2020 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 
 

 

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
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02/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
02/08/2020 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 
 

 

05/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
05/08/2020 APC - SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E 

PANDEMIAS (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 
 

 

05,06,07,08-
AGO-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

IV JORNADA ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA 
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$ 85,00  e para público externo: R$ 99,00 | Certificado: 32 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

06/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
06/08/2020 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 
 

 

10/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/08/2020 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 
 

 

10,11,12-AGO-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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
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11/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
11/08/2020 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 
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 
 

 

12/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
12/08/2020 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 
 

 

15/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/08/2020 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 
 

 

19/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
19/08/2020 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 
 

 

20/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/08/2020 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 
 

 

21/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/08/2020 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 
 

 

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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22/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/08/2020 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 
 

 

23/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
23/08/2020 APC - O MUNDO PÓS 2020 (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 
 

 

25/08/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
25/08/2020 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 
 

 

25,26,27-AGO-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
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 
 
 

26/08/2020 

26/08/2020 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 
 

 

30/08/2020 

30/08/2020 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 
 

 

01/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/09/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

EXATAS - MÓDULO I (40 HORAS) 

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
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  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. 

 

01,02,03-SET-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA MECÂNICA 
Informações NEAD nead@unifacvest.edu.br . O conteúdo do curso VIRTUAL  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 
 
 

02/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
02/09/2020 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 
 

 

09/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
09/09/2020 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 
 

 

10/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
10/09/2020 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 
 

 

10,11,12-SET-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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 
 
 

11/09/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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11/09/2020 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. 

 

15/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/09/2020 APC - SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E 

PANDEMIAS (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 
 

 

16/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
16/09/2020 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 
 

 

20/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/09/2020 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 
 

 

20,21,22-SET-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 
GASTRONOMIA 

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 
 
 

22/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
22/09/2020 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 
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 
 

 

22,23,24-SET-
2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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ACADEMIC WEEK 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

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. 

 

EXTENSÃO  
 

23/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
23/09/2020 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 
 

 

27/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
27/09/2020 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 
 

 

30/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
30/09/2020 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 
 

 

01/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/10/2020 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 
 

 

05/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
05/10/2020 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 
 

 

06/10/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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06/10/2020 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. 

 

 
 
 

 

05 a 09-out-2020 AVALIAÇÃO I - 
FACVEST-UNIFACVEST 

12/10/2020 

12/10/2020 APC - EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NA 
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) (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 
 

 

12,13,14-out-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
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 
 
 

15/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/10/2020 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 
 

 

15,16,17-out-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ARQUITETURA & URBANISMO 
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 
 
 

16/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
16/10/2020 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 
 

 

19/10/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA DE 
PESQUISA E 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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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. 

 

EXTENSÃO  

 

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 
 
 

20/10/2020 

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 
 
 

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 

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/
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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. 

 

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 

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 
WEBINÁRIO DO VI SIMPÓSIO  

INTERNACIONAL UNIFACVEST  

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

WEBINÁRIO 
FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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(Palestra ou Seminário com fala de 30min do Coordenador do Curso (na sua carga horária de coordenação) UNIFACVEST, com 
três atividades objetivas completando a carga de 4h/a do evento-Gravação da Coordenação com agendamento na  

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 - Valor para acadêmicos 

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

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 
 

 

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 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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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. 

 

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 
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 

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 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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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. 

 

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 
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. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

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 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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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. 

 

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 
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. 
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REITORIA DE 
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EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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