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2021 EVENTOS1 

EVENTOS/CIDADANIA/RESPONSABILIDADE SOCIAL/INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA/PESQUISA/EXTENSÃO 

 
1 MANUAL DE FUNCIONAMENTO DAS APCS NEAD UNIFACVEST PARA 2021-NOMENCLATURAS NA SALA VIRTUAL-Todas APCs cadastradas 

na Sala Virtual, para organização e facilitar a conferência, recebem o prefixo APC + Carga Horária. Exemplos: APC02 (para 2 horas/aula); APC40 (para 

40 horas aula).-ACADEMIC WEEK - SEMANAS ACADÊMICAS.-Evento com data definida e transmissão ao Vivo, conteúdo gratuito e obrigatório a todos 

alunos do curso.-Para certificação: Efetuar a matrícula da APC dentro da Sala Virtual em até 10 dias após o evento ao vivo. (Começa a ser disponibilizado 

para matrícula em 30 dias antes do evento ocorrer) - A APC da Academic Week - Semana Acadêmica dentro da Sala Virtual ficará disponível para o aluno 

assistir as gravações, realizar a avaliação e ter direito a certificação, após o 10º dia que ocorreu o evento ao vivo e até 40 dias após o evento ao vivo. Exemplo: 

Academic Week  - Semana Acadêmica do Curso de Administração - Data do Evento Ao Vivo gratuito transmitido via Youtube: 24/03/2021 a 26/03/2021. 

Na Sala Virtual fica disponível para matrícula de 24/02/2021 até 03/04/2021. A APC fica acessível aos alunos a partir de 03/04/2021 até 02/05/2021. A lista 

de presença é enviada para certificação até dia 17/05/2021. (Tempos hábeis). Prova: As Semanas Acadêmicas (Academic Week) e (Webinários) conterão 

uma prova com 3 questões objetivas sobre as palestras. DEMAIS APCs são disponibilizadas para matrícula do Aluno com no mínimo 30 dias de 

antecedência e matrícula permitida até o dia anterior a seu início. Lembrando que quando o aluno paga, a baixa só ocorre no próximo dia útil, e muitos 

alunos aguardam o prazo do boleto (7 dias) para efetuar o pagamento, o que pode gerar perda de prazos. As APCs EaD ficarão disponíveis por 30 dias 

para que o aluno vença seus conteúdos e realize uma avaliação ao final. Exemplo: APC40 - perfeiçoamento em Ciências Exatas - Módulo I - Data: 01/03/2021 

até 30/03/2021 - Matrículas disponíveis de 01/02/2021 até 28/02/2021 (Fevereiro com apenas 28 dias) - Lista de Presenças será enviada até o dia 15/04/2021. 

 

10/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/01/2021 APC100 - 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 
 

15/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/01/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/01/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

22/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/01/2021 APC40 - 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 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
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25/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/01/2021 APC100 - 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 
 
 

25,26/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

26/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/01/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

27/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/01/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

28/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/01/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

29/01/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/01/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

30/01/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

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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30/01/2021 APC100 - 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. 

 
 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

01/02/2021 APC12 - ENOLOGIA 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

02/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

02/02/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

03/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

03/02/2021 APC08 - GEOGRAFIA, ATUALIDADES E 
NIVELAMENTO PARA O ENSINO SUPERIOR 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

05/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/02/2021 APC100 - 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 
 
 

06/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

06/02/2021 APC08 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

07/02/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
DE 

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/
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07/02/2021 APC08 - GÊNEROS DE JOGOS: CLASSIFICAÇÕES E 
DIVISÕES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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. 

 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 
 

10/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/02/2021 APC12 - 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 
 
 

12/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/02/2021 APC08 - FOTOGRAFIA DIGITAL 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

15/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/02/2021 APC100 - 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 
 
 

18/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

18/02/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

18,19/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

20/02/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

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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20/02/2021 APC12 - 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. 

 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

21/02/2021 APC08 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

22/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/02/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

15/02/2021 
a 

17/02/2021 
RECESSO E FERIADO - CARNAVAL 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

18/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

18/02/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

20/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/02/2021 APC12 - 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 
 
 

22/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/02/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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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25/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/02/2021 APC100 - 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 
 
 

28/02/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/02/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

01/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

01/03/2021 APC100 - 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 
 
 

02/03/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

02/03/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

03/03/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

04/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/03/2021 APC08 - DIREITOS HUMANOS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

05/03/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
DE 

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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05/03/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 
 

08/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

09/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

09/03/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

11/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

11/03/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

12/03/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/03/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

13/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/03/2021 APC12 - INFLUENCIADORES DIGITAIS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

14/03/2021 
ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

14/03/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 

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
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
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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$ 47,00 e para público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

EXTENSÃO 

15/03/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO MESTRADO PROFISSIONAL EM PRÁTICAS 
TRANSCULTURAIS 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/03/2021 APC100 - 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 
 
 

18/03/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DAS 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

19/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

19/03/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

22/03/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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/
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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22/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/03/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

23/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

23/03/2021 APC08 - DIREITOS HUMANO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

24/03/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

25/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/03/2021 APC12 - 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 
 
 

26/03/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

27/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/03/2021 APC100 - 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 
 
 

29/03/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PRÓ-
REITORIA 

DE 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 

30/03/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/03/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - MÓDULO 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 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 
 
 

31/03/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01/04/2021 
a 

 03/04/2021 
RECESSO E FERIADO - SEMANA SANTA 

UNIFACVEST 

 

UNIFACVEST 

 

04/04/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/04/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

04/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/04/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

05/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

06/04/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
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/
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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06/04/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

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

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

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

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

07/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

08/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

08/04/2021 APC12 - PRÉ-CRIME - UM ESTUDO BASADO NA 
OBRA MINORITY REPORT 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

09/04/2021 
 

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. 
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$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/04/2021 APC08 - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

11/04/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

11/04/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

12/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/04/2021 APC100 - ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR 
INTENSIVA V 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 

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

 

EXTENSÃO 

13/04/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA 
E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

14/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

14/04/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

14/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/04/2021 APC12 - 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 público 
externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

16/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | 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
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/
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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17/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

17/04/2021 APC08 - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

18/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

18/04/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

19/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/04/2021 
FERIADO – TIRADENTES 

 
 

UNIFACVEST 

 

UNIFACVEST 

 

 
19/04/2021 

a 
 25/04/2021 

AVALIAÇÃO I – 1º SEMESTRE PROFESSOR SALA VIRTUAL 

22/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/04/2021 APC100 - 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 
 
 

25/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/04/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

26/04/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE ENGENHARIA QUÍMICA 

PRÓ-
REITORIA 

DE 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 
 

27/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/04/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

28/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/04/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

28/04/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

29/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/04/2021 APC12 - ENOLOGIA 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

30/04/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE FISIOTERAPIA 
(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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
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
mailto:press@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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30/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/04/2021 APC08 - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

30/04/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/04/2021 APC100 - 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 
 
 

03/05/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

04/05/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/05/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

05/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/05/2021 APC100 - 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 
 
 

05/05/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | 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
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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06/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

06/05/2021 APC08 - EMPREENDEDORISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

07/05/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

09/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

09/05/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/05/2021 APC12 - HIGIENE E CONTROLE SANITÁRIO DE 
ALIMENTOS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

10/05/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

12/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/05/2021 APC08 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO EM 
RELAÇÕES PÚBLICAS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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/
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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12/05/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

13/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/05/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

14/05/2021 
 

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

Valor para acadêmicos UNIFACVEST: R$ 16,00 e para público 
externo: R$ 36,00  | Certificado: 04 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/05/2021 APC100 - 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 
 
 

17,18,19/05/2021 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

18/05/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

18/05/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
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/
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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20/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/05/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

20,21 e 
24/05/2021 

 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DO MESTRADO PROFISSIONAL EM 
PRÁTICAS TRANSCULTURAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

21/05/2021 APC12 - REGISTRO DE NOTAS E PROTESTOS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

22/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/05/2021 APC08 - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

23/05/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

23/05/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

24/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

24/05/2021 APC100 - 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 
 
 

http://www.unifacvest.net/
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25/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/05/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

25,26,27/05/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

26/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/05/2021 APC12 - TRIBUTOS APLICADOS AO COMÉRCIO 
EXTERIOR 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

27/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/05/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

28/05/2021 
e  

07,08/06/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

29/05/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/05/2021 APC08 - EMPREENDEDORISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

01/06/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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01/06/2021 APC100 - 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. 

 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

02/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

02/06/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/06/2021 CORPUS CHRISTI 
UNIFACVEST 

 
UNIFACVEST 

 

04/06/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/06/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

05/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/06/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

07/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

07/06/2021 APC08 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NO 
BRASIL 

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

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

dentro do período disponibilizado de 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 
 

08/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

08/06/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

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

09/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

09/06/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

09,10,11/06/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

12/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/06/2021 APC12 - INFLUENCIADORES DIGITAIS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

13/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/06/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

14/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

14/06/2021 APC100 - 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 
 
 

14,15,16/06/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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17,18 e 
21/06/2021 

 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

19/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

19/06/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/06/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

21/06/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

21/06/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

22/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/06/2021 APC12 - 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 
 
 

22,23,24/06/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | 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
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24/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

24/06/2021 APC100 - 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 
 
 

25/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/06/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

25/06/2021 
e 

28,29/06/2021 
 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

29/06/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/06/2021 APC08 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NO 
BRASIL 

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

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

dentro do período disponibilizado de 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 
 

05/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/07/2021 APC08 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

06/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

06/07/2021 APC12 - 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 
 
 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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07/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

07/07/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

10/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/07/2021 APC100 - 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 
 
 

05/07/2021 
a  

11/07/2021 

AVALIAÇÃO II PROFESSO
RES 

SALA VIRTUAL 

12/07/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

12/07/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

12,13,14/07/2021 
 
 

 

 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/07/2021 APC12 - 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 
 
 

15,16/07/2021 
e  

19/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | 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
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20/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/07/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

23/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

23/07/2021 APC08 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

26/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/07/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

27/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/07/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

28/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/07/2021 APC100 - 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 
 
 

29/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/07/2021 APC12 - 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 
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30/07/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/07/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

01/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

01/08/2021 APC100 - 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 
 
 

02,03,04,05/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
ACADEMIC WEEK 

V JORNADA ACADÊMICA DE MEDICINA 
VETERINÁRIA 

02,03,04,05/08/2021 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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$ 85,00  e para público 
externo: R$ 99,00 | Certificado: 32 h/a. 

 
 

PRÓ-
REITORIA DE 
PESQUISA E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 

 

02/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

02/08/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

03/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

03/08/2021 APC08 - DIREITOS HUMANOS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

05/08/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
DE 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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05/08/2021 APC12 - HIGIENE E CONTROLE SANITÁRIO DE 
ALIMENTOS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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. 

 
 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 

09,10,11/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

09/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

09/08/2021 APC08 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO EM 
RELAÇÕES PÚBLICAS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

10/08/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/08/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

11/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

11/08/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

12,13/08/2021 
e 

16/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

13/08/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
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13/08/2021 APC100 - 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. 

 
 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/08/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

16/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

16/08/2021 APC12 - REGISTRO DE NOTAS E PROTESTOS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

17/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

17/08/2021 APC08 - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

17,18,19/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/08/2021 APC100 - 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 
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21/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

21/08/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

23,24,25/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

25/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/08/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

26/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/08/2021 APC12 - TRIBUTOS APLICADOS AO COMÉRCIO 
EXTERIOR 

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

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

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

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

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

26,27/08/2021 
e 

30/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

28/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/08/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 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
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29/08/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/08/2021 APC08 - DIREITOS HUMANO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

31/08/2021 
e 

01,02/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

01/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

01/09/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

03/09/2021 
e 

08,09/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

04/09/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/09/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

05/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/09/2021 APC12 - PRÉ-CRIME - UM ESTUDO BASADO NA 
OBRA MINORITY REPORT 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

06/09/2021 
a  

RECESSO E FERIADO - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
UNIFACVEST 

 

UNIFACVEST 

 

http://www.unifacvest.net/
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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07/09/2021 

08/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

08/09/2021 APC08 - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

10/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/09/2021 APC08 - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

13,14,15/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

ACADEMIC WEEK DE 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 10 dias. Para maiores informações entre em 
contato através do e-mail nead@unifacvest.edu.br . 

Valor para acadêmicos UNIFACVEST:  R$ 30,00  e para público 
externo: R$ 58,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

13/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/09/2021 APC100 - 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 
 
 

15/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/09/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

16/09/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

16/09/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

16,17/09/2021 
ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

WEBINÁRIO DE DIREITO: TRIBUNAL DO JÚRI 

PRÓ-
REITORIA 

DE 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
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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


32 
 

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

 

 

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 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. 

PESQUISA 
E 

EXTENSÃO 

 
 

19/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

19/09/2021 APC12 - 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 público 
externo: R$ 87,00 | Certificado: 12 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/09/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

20,21/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

21/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

21/09/2021 APC100 - 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 
 
 

23/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

23/09/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
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25/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/09/2021 APC08 - RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

26/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/09/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

27/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/09/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

28/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/09/2021 APC12 - ENOLOGIA 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

29/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/09/2021 APC100 - 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 
 
 

30/09/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/09/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
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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


34 
 

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

 

 

03/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

03/10/2021 APC08 - EMPREENDEDORISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 

05/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/10/2021 APC100 - 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 
 
 

07/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

07/10/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

 
04/10/2021 

a  
10/10/2021 

 

AVALIAÇÃO I – 2º SEMESTRE PROFESSOR SALA VIRTUAL 

11/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

11/10/2021 APC40 - 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 
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 
 

 

11/10/2021 
a  

12/10/2021 
RECESSO E FERIADO - N.S.APARECIDA 

UNIFACVEST 

 

UNIFACVEST 

 

13/10/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/10/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 
 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

13/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

13/10/2021 APC08 - SURTOS, ENDEMIAS, EPIDEMIAS E 
PANDEMIAS 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

http://www.unifacvest.net/
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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$ 47,00 e para público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

EXTENSÃO 

16/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

16/10/2021 APC12 - INFLUENCIADORES DIGITAIS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

18,19/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

20/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/10/2021 APC100 - 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 
 
 

22/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/10/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

24/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

24/10/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

26/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

26/10/2021 APC08 - EMPREENDEDORISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE 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 
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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$ 47,00 e para público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

27/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/10/2021 APC12 - 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 
 
 

28/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/10/2021 APC100 - 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 
 
 

29/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/10/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

31/10/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

31/10/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

02/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

02/11/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

03/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

03/11/2021 APC08 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NO 
BRASIL 

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

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

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

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

 

04/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

04/11/2021 APC100 - 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 
 
 

09/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

09/11/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/11/2021 APC12 - HIGIENE E CONTROLE SANITÁRIO DE ALIMENTOS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

11/11/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

11/11/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

15/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

15/11/2021 APC08 - PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO EM RELAÇÕES PÚBLICAS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

18,19-nov-
2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
WEBINÁRIO 

7º SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
18,19/NOVEMBRO/2021 

30 h/a 
(WEBINÁRIO 7º SIMPÓSIO INTERNACIONAL UNIFACVEST -UNIFACVEST - 
prpe@unifacvest.edu.br  - UNIFACVESTPRESS - press@unifacvest.edu.br ) 
As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

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

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

WEBINÁRIO 
FACVEST-UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
http://www.unifacvest.edu.br/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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http://www.unifacvest.edu.br/
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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$ 75,00 e para publico 
externo: R$ 120,00 | Horário: 8h-22h; Certificado: 30 h/a. 
MODALIDADE 2: Valor para acadêmicos com inscrição de BANNER e RESUMO 

UNIFACVEST: R$ 49,00 e para publico externo: R$ 87,00 |  Horário: 8h-22h; 
Certificado: 30 h/a. 

19/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

19/11/2021 APC100 - 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 
 
 

20/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/11/2021 APC40 - 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 
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 
 
 

22/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

22/11/2021 APC12 - REGISTRO DE NOTAS E PROTESTOS 
  As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 

em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 
em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

23/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

23/11/2021 APC08 - SUCESSÃO DE DIRIGENTES EM EMPRESAS 
FAMILIARES 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

24/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

24/11/2021 APC100 - 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 
 
 

24/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/12/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE 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/
mailto:nead@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$ 47,00 e para público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

 

25/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

25/11/2021 APC08 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL NO 
BRASIL 

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

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

dentro do período disponibilizado de 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 
 

27/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

27/11/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

28/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

28/11/2021 APC12 - TRIBUTOS APLICADOS AO COMÉRCIO 
EXTERIOR 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

29/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

29/11/2021 APC08 - 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 público 
externo: R$ 67,00 | Certificado: 08 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

30/11/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

30/11/2021 APC08 – LIBRAS: CONHECENDO A LINGUAGEM 
DOS SINAIS 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC100 - 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 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
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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/


40 
 

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

 

 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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. 

 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC12 - 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS 
HUMANAS - MÓDULO 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 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC100 - 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC12 - 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC100 - 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. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

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

 

05/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

05/12/2021 APC12 - 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 
 
 

06/12/2021 
 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

06/12/2021 APC02 – EVENTO INTERDISCIPLINAR 
EVENTO GRATUÍTO 

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

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 . 

Certificado: 02h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA 
SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - MÓDULO 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 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 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2021 ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 
PRÓ-

REITORIA 
AMBIENTE VIRTUAL 

UNIFACVEST 

http://www.unifacvest.net/
mailto:nead@unifacvest.edu.br
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10/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS - MÓDULO 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 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. As inscrições devem ser 

realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando em UNIMESTRE através do 
seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique em SALA VIRTUAL, escolha seu 
curso e conclua 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. 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - 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 público 
externo: R$ 436,00  | Certificado: 40 h/a. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

AMBIENTE VIRTUAL 
UNIFACVEST 

FACVEST-UNIFACVEST 
 
 

10/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

10/12/2021 APC40 - APERFEIÇOAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
- MÓDULO 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 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 
 
 

20/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/12/2021 APC100 - 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 
 
 

20/12/2021 

ATIVIDADE PRÁTICA COMPLEMENTAR – APC 

20/12/2021 APC08 – DESVENDANDO O AUTISMO 
 As inscrições devem ser realizadas acessando www.unifacvest.edu.br clicando 
em UNIMESTRE através do seu login e senha. No sistema UNIMESTRE clique 

em SALA VIRTUAL, escolha seu curso e conclua 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 
 
 

2021 

MANUAL DE FUNCIONAMENTO DAS APCS NEAD UNIFACVEST 

PARA 2021  

NOMENCLATURAS NA SALA VIRTUAL 

Todas APCs cadastradas na Sala Virtual, para organização e facilitar a 

conferência, recebem o prefixo APC + Carga Horária. Exemplos: APC02 

(para 2 horas/aula); APC40 (para 40 horas aula).  

ACADEMIC WEEK - SEMANAS ACADÊMICAS. 

PRÓ-
REITORIA 

DE 
PESQUISA 

E 
EXTENSÃO 

FACVEST-UNIFACVEST 
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Prof. Me. Renato Rodrigues-EVENTOS.2021. Pró-reitor de Pesquisa e Extensão –prpe@unifacvest.edu.br  . Atualizado em 11/12/2020. 
 

 
  

Evento com data definida e transmissão ao Vivo, conteúdo gratuito e 

obrigatório a todos alunos do curso. 

Para certificação: 

Efetuar a matrícula da APC dentro da Sala Virtual em até 10 dias após o 

evento ao vivo. (Começa a ser disponibilizado para matrícula em 30 dias 

antes do evento ocorrer) 

A APC da Academic Week - Semana Acadêmica dentro da Sala Virtual 

ficará disponível para o aluno assistir as gravações, realizar a avaliação e 

ter direito a certificação, após o 10º dia que ocorreu o evento ao vivo e até 

40 dias após o evento ao vivo. 

Exemplo: 

Academic Week  - Semana Acadêmica do Curso de Administração 

Data do Evento Ao Vivo gratuito transmitido via Youtube: 24/03/2021 a 

26/03/2021 

Na Sala Virtual fica disponível para matrícula de 24/02/2021 até 

03/04/2021. A APC fica acessível aos alunos a partir de 03/04/2021 até 

02/05/2021. A lista de presença é enviada para certificação até dia 

17/05/2021. (Tempos hábeis) 

Prova: 

As Semanas Acadêmicas (Academic Week) e (Webinários) conterão uma 

prova com 3 questões objetivas sobre as palestras. 

DEMAIS APCs 

São disponibilizadas para matrícula do Aluno com no mínimo 30 dias de 

antecedência e matrícula permitida até o dia anterior a seu início. 

Lembrando que quando o aluno paga, a baixa só ocorre no próximo dia 

útil, e muitos alunos aguardam o prazo do boleto (7 dias) para efetuar o 

pagamento, o que pode gerar perda de prazos. 

As APCs EaD ficarão disponíveis por 30 dias para que o aluno vença seus 

conteúdos e realize uma avaliação ao final. 

Exemplo: 

APC40 - Aperfeiçoamento em Ciências Exatas - Módulo I 

Data: 01/03/2021 até 30/03/2021 

Matrículas disponíveis de 01/02/2021 até 28/02/2021 (Fevereiro com 

apenas 28 dias) 

Lista de Presenças será enviada até o dia 15/04/2021. 

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

