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2020 – ATUALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020 

19,20,21/08/2020 
(NOVA DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

ENGENHARIA CIVIL e 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 
 
 

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 
 

 

22/08/2020 
(novo) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO UNIFACVEST INTERNACIONAL: 

The Power of Spirituality in the Quality of Life and 
Perpetuity of Business 

  

Promoção da UNIFACVEST / FAI Fater Academy of India / Ubon Ratchathany University Ubon Ratchathany 
Business School – Tailandia  - Apresentação de 9 conferencistas de 5 países refletem sobre Espiritualidade, 

qualidade de vida e manutenção de empresas, em língua inglesa: Dr  Arceloni Neusa Volpato UNIFACVEST – 
Facvest University Center, Brazil TOPIC: Spirituality and Science.  Dr. Beatriz Lúcia Salvador 

Bizotto UNIFACVEST – Facvest University Center, Brazil Quality of life, perpetuity of business and the power 
of spirituality. MSc Rejane Dutra Bergamaschi UNIFACVEST – Facvest University Center, Brazil TOPIC: Adult 

Development and Spirituality.  Dr. Gina B. Alcoriza, University of Santo Tomas-Legazpi, Legazpi City, 
Philippines TOPIC: Faith Tourism and Spiritualism. Dr. Comtas Tassawa, Ubon Ratchathani University, 

Thailand TOPIC: Destination Competitiveness in Thailand Tourism Context. Dr. Raziff, Universiti Teknologi 
MARA, Malaysia TOPIC: Spirituality- Wellness and Tourism. Dr. MP Singh, Vice President, FAI India TOPIC: 
Living long and stress-free life through spirituality.  Prof. P K Srivastava, Ex. President, FATER Academy of 

India TOPIC: Spirituality and its relation with food. Prof. Pankaj Srivastava, General Secretary, FATER 
Academy of India TOPIC: Spirituality and Intelligent system. Dr. C C Tan, School of Business Management, Mae 

Fah Luang University, Thailand. TOPIC: Buddhist Eight-fold Spiritual Path. Prof. V. Raghu Raman, FAI 
Executive Council Member, CEO –MIRA. TOPIC: Religion influences Behavior. Dr. Sairoong Dinkoksung, Ubon 

Ratchattani Business school Thailand TOPIC. Horário Brasil: 7h30min. 

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

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 

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

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

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 
 

 

27,28 e 
31/08/2020 

(NOVA DATA) 

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 
 
 

01/09/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
01/09/2020 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 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos 

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

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 
 

 

04 e 
08,09/09/2020 
(NOVA DATA) 

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 
 
 

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 
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. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

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


4 
 

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

 

 

 
1 RESUMO CURSOS DE LÍNGUAS 

Inglês I Terça e quinta  - 13:30 as 15:00 Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Evolve / Cambridge 

Inglês I Sábado 9:00 as 12H. Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Evolve / Cambridge 

Inglês II Terça e quinta  - 15:30 as 17:00 Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Evolve / Cambridge 

Inglês II Sábado 9:00 as 12H. Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Evolve / Cambridge 

Instrumental ESP 8 as 10:30 Matrícula 120,00 - 4 parcelas 180,00 Material impresso 

Conversação 10:30 as 12h Matrícula 90,00  - 4 parcelas 90,00 Material vivo e direcionado aos interesses dos alunos 

Espanhol I Terça e quinta  - 13:30 as 15:00 Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Vitamina / GPel 

Espanhol I Sábado 9:00 as 12H. Matrícula 285,00 - 4 Parcelas 180,00 Livro Vitamina / GPel 
 

 

Início 
12/09/2020 

Término 
19/12/2020 
60horas/aul

a  
Sábados 
das 9 às 

12h. 
(NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS1 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS I - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Material 

Cambridge (EVOLVE), suporte ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento 
das quatro habilidades linguisticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 

qualificados com treinamento Cambridge. Prof. Mithiane Cordova 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

Início 
12/09/2020 

Término 
19/12/2020 
60horas/aul

a  
Sábados 
das 9 às 

12h. 
(NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS II - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Material 

Cambridge (EVOLVE), suporte ambiente virtual de aprendizagem,  desenvolvimento 
das quatro habilidades linguisticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 

qualificados com treinamento Cambridge. Prof. Diego 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 
  

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

Início 
12/09/2020 

Término 
19/12/2020 
60horas/aul

a  
Sábados 
das 8 às 
10h30. 
NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS ESP / INSTRUMENTAL - 
ESTRACURRICULAR 

As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Curso 

destinado ao desenvolvimento da habilidade de leitura – compreensão de textos 
técnicos, artigos e manuais. OU para provas de proficiência. Professores altamente 

qualificados.  
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA  R$ 120,00 (TODO MATERIAL INCLUIDO) 

mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 (TODO 
MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

Início 
12/09/2020 

Término 
19/12/2020 
60horas/aul

a  

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: ESPANHOL I - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o 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:idiomas@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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Sábados 
das 9 às 

12h. 
NOVA 
DATA) 

O curso é semestral, iniciando em setembo e concluindo em dezembro. Material 
Cervantes / livro Vitamina, suporte ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento 

das quatro habilidades linguisticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 
qualificados. Prof. Fernando. 

Para maiores informações entre em contato através do e-
mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 

Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 
 

  
NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

Início 
12/09/2020 

Término 
17/12/2020 
60horas/aul

a  
Sábados 

das 10:30 
às 12h. 
NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS CONVERSAÇÃO 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Material vivo, 

direcionado aos interesses dos alunos suporte ambiente virtual de aprendizagem e 
demais tecnologia necessária, desenvolvimento das quatro habilidades linguisticas: 

ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente qualificados. Prof. Kátia. 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 90,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 90,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 100,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 110,00 - Certificado: 60 h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

14/09/2020 
(NOVA DATA) 

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 
 
 

Início 
15/09/2020 

Término 
17/12/2020 
60horas/aul

a  
Terças e 

quintas das 
13:30 as 

15h. 
NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS I - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Material 

Cambridge (EVOLVE), suporte ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento 
das quatro habilidades linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 

qualificados com treinamento Cambridge. Prof. Diego 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 
  

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

Início 
15/09/2020 

Término 
17/12/2020 
60horas/aul

a  
Terças e 

quintas das 
15:30 às 

17h. 
NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: INGLÊS II - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em  setembro e concluindo em dezembro. Material 

Cambridge (EVOLVE), suporte ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento 
das quatro habilidades linguisticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 

qualificados com treinamento Cambridge. Prof. Diego 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

http://www.unifacvest.net/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@unifacvest.edu.br
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Início 
15/09/2020 

Término 
17/12/2020 
60horas/aul

a  
Terças e 

quintas das 
13:30 as 

15h. 
NOVA 
DATA) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
UNIFACVEST IDIOMAS / CURSOS DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS: ESPANHOL I - ESTRACURRICULAR 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. Clique em SALA VIRTUAL, escolha a 
língua estrangeira, nível e o horário desejado para o seu curso e conclua a matrícula 

no carrinho de compras. 
O curso é semestral, iniciando em setembro e concluindo em dezembro. Material 

Cervantes / livro Vitamina, suporte ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento 
das quatro habilidades linguisticas: ouvir, falar, ler e escrever, professores altamente 

qualificados. Prof. Bernardo 
Para maiores informações entre em contato através do e-

mail idiomas@unifacvest.edu.br ou 48 9 96296338 (Prof. Arceloni) INVESTIMENTO: 
Valor para comunidade UNIFACVEST:  MATRÍCULA NOVA R$ 285,00 (TODO MATERIAL 
INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 180,00  e para PÚBLICO EXTERNO: Matrícula R$ 300,00 

(TODO MATERIAL INCLUIDO) mais 4 parcelas de R$ 195,00 - Certificado: 60 h/a. 
  

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
  

NOVO INGLÊS, ESPANHOL 

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 
 

 

15,16,17/09/2020 
(NOVA DATA) 

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 
 
 

18/09/2020 
(NOVA DATA) 

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 
 
 

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 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:idiomas@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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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. 

EXTENSÃO  
 

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 
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. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

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 
 

 

25 e 
28,29,30/09/2020 

(NOVA DATA) 

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 
 
 

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 
 

 

29/09/2020 
(NOVA DATA) 

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

 
 
 
 

 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

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 
 

 

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 
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/
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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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. 

EXTENSÃO  

 

19/10/2020 

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

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

19-out-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
EaD-CINEMA CULT II 

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/10/2020 

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 
 
 

28/10/2020 
(novo) 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

O evento reúne professores e pesquisadores da área de educação e tecnologia 
que discutem os temas contemporâneos da área em Conferências e Mesas 
redondas. Galeria de posters e apresentações orais. Evento gratuito, com 

certificação internacional. Alunos da Unifacvest que fizerem inscrição como 
participantes (asistentes) www.covaite.com recebem 02 horas de APC. 

Programação em língua espanhola e portuguesa. Você também pode participar 
do evento como autor fazendo a submissão de resumo para apresentar um 

poster ou apresentação oral. Mais informações no site do 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.covaite.com/
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evento www.covaite.com. Curta também a 
fanpage  www.facebook.com/covaite/ para acompanhar todas as notícias do 

congresso. ABERTURA: 28/10/2020-18h-PROGRAMAÇÃO-26 à 28/10-Horário: 18h – Brasil. 

30/10/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
30/10/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 

INTENSIVA VII (100 HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01,02,03-NOV-
2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01/11/2020 

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

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
03/11/2020 APC - TRIBUTOS APLICADOS AO COMÉRCIO 

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

07 a 11-nov-
2020 AVALIAÇÃO II - 

FACVEST-UNIFACVEST 

10/11/2020 

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

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

conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações 
entre em contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: 

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

11/11/2020 

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

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

conteúdos ficará disponível após a confirmação de pagamento e dentro do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações 
entre em contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 47,00 e para público externo: 

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/11/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
15/11/2020 APC - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 

HUMANAS - MÓDULO II (40 HORAS) 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando em UNIMESTRE através do seu 

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

do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em contato através do e-

mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: 

R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

18-nov-2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 
METODOLOGIAS ATIVAS E IMERSÃO 

COGNITIVA VIRTUAL  
(WEBINÁRIO 6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL UNIFACVEST -UNIFACVEST - prpe@unifacvest.edu.br  - UNIFACVESTPRESS - press@unifacvest.edu.br ) 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

WEBINÁRIO 
FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
http://www.covaite.com/
http://www.facebook.com/covaite/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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:prpe@unifacvest.edu.br
mailto:press@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 . 

MODALIDADE 1: Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 30,00 e para publico externo: R$ 

87,00 | Horário: 8h-22h; Certificado: 12 h/a. 

MODALIDADE 2: Valor para acadêmicos com inscrição de BANNER e RESUMO 

UNIFACVEST: R$ 20,00 e para publico externo: R$ 40,00 |  Horário: 8h-22h; Certificado: 12 h/a. 

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 em UNIMESTRE através do seu 

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

do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em contato através do e-

mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 236,00 e para público externo: 

R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

10/12/2020 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

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

 

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 

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

20/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
20/12/2020 APC - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 

INTENSIVA VI (100 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando em UNIMESTRE através do seu 

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

do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em contato através do e-

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

R$ 980,00  | Certificado: 100 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

21/12/2020 

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

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

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

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

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

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

21/12/2020 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
21/12/2020 APC - APC - TEORIA DA ARQUITETURA E DA 

CIDADE (12 HORAS) 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando em UNIMESTRE através do seu 

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

do período disponibilizado de 10 dias. Para maiores informações entre em contato através do e-

mail nead@unifacvest.edu.br - Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 60,00  e para público 

externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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Atualizada em 19 de AGOSTO de 2020. Prof. Me. Renato Rodrigues-EVENTOS.2020. Pró-
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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. 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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