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UNIVERSIDADE ABERTA DO TEMPO ÚTIL – UATU 

 

Sejam bem-vindos à Universidade Aberta do Tempo Útil! 

 

APRESENTAÇÃO 

A Universidade Aberta do Tempo Útil - UATU - é um programa de extensão 

aberto a todas as pessoas da comunidade, maiores de 18 anos, interessadas em 

participar de um programa de educação continuada. 

Configura-se como uma rede de saberes compartilhados, oferecendo educação 

continuada às pessoas interessadas em ampliar tanto suas vivências de 

aprendizagem, quanto seu relacionamento social. 

 

OBJETIVOS 

• Oferecer experiências educacionais voltadas à atualização, à capacitação e à 

descoberta de novas competências. 

• Desenvolver habilidades socioculturais, bem como promover um espaço para 

a sociabilidade e crescimento pessoal com vistas ao pleno exercício da 

cidadania. 

• Privilegiar a alegria e o prazer nos relacionamentos interpessoais, mediante a 

convivência com a cultura e com a arte. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O público da UATU é formado por pessoas com idade superior a 18 anos, que 

tenham tempo disponível e queiram continuar seus estudos ou retornar a eles, 

ampliando seus conhecimentos e a rede de relacionamentos. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

São oferecidos cursos nas seguintes áreas: Ciências Humanas e Sociais; Ciências 

Tecnológicas; Ciências da Saúde; Linguística, Letras e Artes. 

Os cursos contemplarão um mínimo de 16 encontros (aulas), sendo que cada 

encontro (aula) tem duração de 1h40min. Os cursos de Artes podem ter a 

duração de 3h20min. 

Os interessados podem se inscrever em quantos cursos desejarem. 

Além dos cursos regulares, a UATU oferece atividades extracurriculares. Tais 

atividades compreendem fóruns, palestras, seminários, viagens, passeios e 

visitas a exposições, com propósito do enriquecimento cultural e de novas 

possibilidades de relacionamentos interpessoais. A responsabilidade financeira 
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destas atividades e dos respectivos materiais didático-pedagógicos é exclusiva 

dos alunos, não estando, portanto, incluída no custo dos cursos. 

 

MATRÍCULAS  

 

1. Inscrição e efetivação de matrícula 

 

Campus Higienópolis 

Matrícula Presencial e On line de 18/06 a 15/07/2018 

Local - Prédio 16 / térreo. 

Vagas remanescentes a partir de 16/07/2018 

Horário: das 09h às 12h e das 13h às 17h.  

 

Custo do Curso: 

05(Cinco) parcelas de R$160,00 para os cursos com 1h40 (Semanais) 

05(Cinco) parcelas de R$320,00 para os cursos com 3h20 (Semanais) 

 

Documentos necessários: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de 

residência.  

 

O valor total de cada curso será dividido em ATÉ (5) parcelas. A EFETIVAÇÃO 

DA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA. 

As informações sobre o conteúdo programático de cada curso não serão 

fornecidas por telefone. 

 

 

2. Observações 

• Após o término regular das matrículas, o aluno poderá incluir outros cursos 

em seu horário, caso haja vagas remanescentes. 

• O prazo permitido para a inclusão de novos cursos se encerrará no último dia 

útil do mês de início das aulas. Caso o aluno pretenda substituir o curso deverá 

justificar por escrito. Somente poderá ocorrer uma substituição por semestre. 

• A solicitação de exclusão ou de cancelamento de curso (s) poderá ser feita a 

qualquer momento, mantendo-se, porém, a obrigatoriedade do pagamento da 

parcela com data de vencimento no mês em que esta ocorreu. Em ambos os 

casos, o aluno deverá se dirigir, de segunda a sexta-feira, das 09h às12h e 

das 13h às 17h, no Campus São Paulo, à secretaria da UATU prédio 16.  



MANUAL INFORMATIVO DA UATU – 2º SEMESTRE DE 2018 

 

 

5 

• A inclusão de cursos poderá ser realizada após o término regular de matrículas 

até o último dia útil do mês de início das aulas, se houver vagas remanescentes. 

Caso o aluno inclua disciplina(s) deverá efetuar o pagamento do boleto 

complementar no ato da realização da inclusão. As demais parcelas serão 

incluídas nos próximos boletos de acordo com o número de cursos definido 

pelo aluno para aquele semestre letivo. 

• O funcionamento de qualquer curso está condicionado ao mínimo de 10 

alunos na turma. 

• Na ficha de inscrição, O ALUNO DEVERÁ ESCOLHER os cursos, que de fato 

irá realizar. É fundamental que também aponte na ficha de inscrição os cursos 

que tem interesse para um possível remanejamento, no caso da não formação 

de turma, relativa ao curso escolhido. Caso o aluno não explicite sua opção na 

ficha, será, consequentemente, considerado desistente. 

• O remanejamento ou a desistência deverão ser efetivados pelo próprio aluno, 

mediante requerimento à secretaria da UATU. 

• É vedada a presença de pessoas, nas salas de aulas da UATU, que não estejam 

regularmente matriculadas. 

• O aluno ou outra pessoa que não esteja matriculada em um curso da UATU e 

deseje participar de uma de suas aulas, deverá solicitar, antes de seu início, 

autorização na secretaria e, após a devida autorização, entregá-la ao professor 

responsável. 

• Para os alunos inscritos nos cursos, que propõe atividades físicas, é 

imprescindível a apresentação de um atestado médico de aptidão, antes do 

início das aulas. 

• O aluno que comparecer em pelo menos 75% das aulas do curso, em que está 

matriculado poderá, mediante solicitação à secretária da UATU, solicitar 

declaração de participação, desde que não haja pendência pecuniária ou de 

documentação. 
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CURSOS OFERECIDOS 

Segunda-Feira 

Das 10h10 às 11h50 

46- Inglês Através de Textos e Músicas (Ronald) 

07- A Leitura de Imagens e as Imagens das Leituras (Juliana) 

09- Direitos da Mulher no Brasil (André Norberto) 

Das 13h15 às 14h55 

40- Inglês Intermediário II (Raquel) 

22- Excel Básico (Elisângela) 

19- Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão (Ruvin) 

03- Autocad (Afonso) 

15- História Geral da França (Fabrice) 

07- A Leitura de Imagens e as Imagens das Leituras (Juliana) 

17- Moda e Adequação: imagem pessoal (Mônica) 

Das 15h05 às 16h45 

54- Estimulando a Memória e o Cérebro (Margareth) 

39- Inglês Intermediário I (Raquel) 

02-As Bienais de São Paulo: a arte contemporânea e as megaexposições (Marcos 

Rizolli) 

16- História da Moda e Moda Contemporânea (Mônica) 

56- O Cinema e a II Guerra Mundial (Miriam) 
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Terça-Feira 

Das 10h10 às 11h50 

36- Literatura e Cultura Francesa (Fabrice) 

50- Italiano Básico III (Rafaela) 

21- Desenho Computadorizado em 2D e 3D e Leitura básica de planta de 

Arquitetura Residencial (Christina Kafrune) 

Das 13h15 às 14h55 

33- Francês Pré-Intermediário I (Fabrice) 

43- Inglês Conversando e Revisando Nível Avançado (Thaís) 

23- Informática: integração entre softwares (Ângela) 

48- Italiano Básico I (Rafaela) 

19- Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão (Ruvin) 

03- Autocad (Afonso) 

08- Coco Chanel e o Comportamento Feminino (Mônica) 

34- Francês Leitura e Conversação (Raquel) 

29- Espanhol Básico III (Natalia)  

14-Globalização e Desglobalização: desafios do mundo contemporâneo (Carla) 

Das 15h05 às 16h45 

52- Danças e Ritmos (Cristiane) 

42- Inglês Avançado II (Thaís) 

55- Muito Além dos Chás  (Margareth) 

41- Inglês Intermediário III (Raquel) 

30- Compreensão, Gramática e Expressão da Língua Espanhola (Luis) 

35- Conversação e Leitura em Francês (Fabrice) 

24- Informática I (Ângela) 

38- Inglês Básico II (Ronald) 

12-Gaston Bachelard: a psicanálise do fogo e a filosofia da criação (Robson) 

04-Arte Brasileira (Norberto) 
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Quarta-Feira 

Das 10h10 às 11h50 

13-História Contemporânea da França (Fabrice) 

21-Desenho Computadorizado em 2D e 3D e Leitura Básica de Planta de 

Arquitetura Residencial (Christina Kafrune) 

26-Smartphones (João Manoel) 

Das 13h15 às 14h55 

32-Francês Básico II (Fabrice) 

48-Italiano Básico I (Rafaela) 

18-Para entender o Brasil: a história do Brasil republicano (de Deodoro a Sarney) 

(Eduardo Cavalheiro) 

19-Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão (Ruvin) 

03-Autocad (Afonso) 

06-A Formação do Estado Nacional Brasileiro - Brasil Colônia e Império (Fábio) 

14-Globalização e Desglobalização: desafios do mundo contemporâneo (Carla) 

Das 15h05 às 16h45 

31-Francês Básico I (Fabrice) 

47-Let’speak up! Conversação em Inglês Avançado (Raquel) 

51-Italiano Conversação (Rafaela) 

26-Smartphones (João Manoel) 

20-Técnicas de Contar, Criar e Desenvolver Histórias (Vania) 
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Quinta-Feira 

Das 10h10 às 11h50 

 49-Italiano Básico II (Francesca) 

 44-Everyday English (Leni) 

 05-Astronomia para Curiosos (Gustavo) 

Das 13h15 às 14h55 

50-Italiano Básico III (Francesca) 

58-Teoria e História do Cinema (Fabrice)  

03-Autocad (Afonso) 

28-Espanhol Básico II (Natalia) 

11-Encontros Verpertinos com a Psicologia (Nora) 

Das 15h05 às 16h45 

57-Prática do Cinema (Fabrice) 

43-Conversando e Revisando Nível Avançado (Thaís) 

45-Inglês - Conversação Nível Básico (Raquel)  

27-Espanhol Básico I (Lourenzo) 

10-Do Renascimento ao Iluminismo:  arte, política e sociedade (Wesley) 

37-Inglês Básico I (Ronald) 

53-Danças de Salão (Cristiane) 

19-Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão (Ruvin) 

Das 15h05 às 18h30 

01-Aquarela (Elianete) 
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Sexta – Feira 

Das 15h05 às 16h45 

06- A Formação do Estado Nacional Brasileiro - Brasil Colônia e Império (Fabio) 

25- Redes Sociais 2.0 (João Manoel) 

19- Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão (Ruvin) 

20- Técnicas de Contar, Criar e Desenvolver Histórias (Vania) 
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ÁREA: ARTES 

 

01- Aquarela - 5ª feira, das 15h05 às 18h30 

Professora: Elianete Martini de Campos 

Estimular, sensibilizar e desenvolver conteúdo prático das técnicas de aquarela. 

Aulas práticas com conteúdo individualizado, dependendo da evolução técnica 

de cada aluno. 

 

02 - As Bienais de São Paulo: a arte contemporânea e as megaexposições- 

2ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Marcos Rizolli 

Apresentar o percurso histórico e crítico das Bienais de SP, delineando suas 

origens, sua evolução e consolidação no tempo. Destacar as principais edições e 

os artistas que, de forma decisiva, delas participaram. Relacionar a Bienal de SP 

com instituições coirmãs. Considerar o Show Time: o tempo das grandes e 

espetaculares exposições de Arte Contemporânea. 

 

03 - Autocad - 2ª ou 3ª ou 4ª ou 5ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor Afonso Celso Garcia 

Propiciar condições ao aluno de se adaptar rapidamente ao Software AutoCAD 

com o objetivo de capacitá-lo na elaboração de projetos de plantas de casas, 

plantas de decoração, desenho de móveis e peças. Considerar a necessidade de 

representação das figuras bidimensionais, para interpretar ideias projetuais, por 

meio da ferramenta CAD. 

 

04- Arte Brasileira - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Norberto Stori 

Apresentar, investigar, estudar e analisar as experimentações de intervenções 

históricas e estéticas da Arte Brasileira, desde os Antecedentes da Arte Rupestre 

até a Arte Contemporânea 
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ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS /SOCIAIS/ PSICOLOGIA/ FILOSOFIA 

 

05 - Astronomia para Curiosos - 5ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professor: Gustavo Rocha da Silva 

Apresentar os conceitos e principais problemas da astrofísica e cosmologia 

contemporânea em uma abordagem mais próxima da divulgação científica, para 

compreender os textos publicados na mídia sobre astronomia, assim como 

desmistificar conceitos científicos modernos. 

 

06 - A Formação do Estado Nacional Brasileiro - Brasil Colônia e Império. 

4ªfeira, das 13h15 às 14h55 ou 6ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Fabio Lage 

Apresentar uma discussão em torno da formação do estado brasileiro. A 

proposta é, por meio de uma perspectiva historiográfica, analisar a História do 

Brasil Colonial e Imperial, com os fundamentos políticos, econômicos, sociais e 

culturais que moldaram o Brasil enquanto Estado-nação. Compreender a 

dinâmica de nossa formação nacional, sem deixar de relacionar com ideias e 

práticas imperantes nos Estados Unidos, na Europa e em outras localidades da 

América Latina.  

 

07 - A leitura de imagens e as imagens das leituras - 2ª feira, das 10h10 às 

11h50 ou 13h15 às 14h45 

Professora: Juliana Pádua Silva Medeiros 

Promover o desenvolvimento de um olhar mais sensível e crítico acerca dos 

sentidos que se constroem a partir da leitura de imagens das mais diversas 

produções culturais: literatura, cinema, fotografia, arte sequencial, publicidade, 

propaganda, entre outros. 

 

08- Coco Chanel e o comportamento feminino - 3ª feira, das 13h15 às 

14h55 

Professora: Mônica Abed Zaher 

Situar a vida de Coco Chanel diante das mudanças ocorridas no 

comportamento feminino do século XX. Conhecer suas influências e seu legado: 

as criações atemporais, o estilo e a marca. 
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09- Direitos da Mulher no Brasil - 2ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professor: André Norberto Carbone de Carvalho 

Oferecer um panorama sobre os direitos das mulheres já positivados no sistema 

jurídico brasileiro e as perspectivas futuras para a conquista daqueles ainda não 

efetivados. Exame dos direitos e da situação da mulher no campo da saúde, 

educação, previdência, mercado de trabalho, eleitoral e criminal. 

 

10 - Do Renascimento ao Iluminismo:  arte, política e sociedade - 5ª feira, 

das 15h05 às 16h45 

Professor: Wesley Espinosa Santana 

Exercitar o raciocínio histórico a partir do uso da pintura e da literatura como 

fontes documentais de análise interpretativa e dialética sobre a trajetória da 

burguesia rumo ao poder na Europa oitocentista. Identificar através da 

produção artística as características da sociedade moderna europeia e suas 

consequências até a formação do Estado Moderno e da consolidação do 

sistema capitalista.   

 

11-Encontros Verpertinos com a Psicologia - 5ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Nora Rosa Rabinovich 

Oferecer subsídios para analisar temas da atualidade presentes em textos, 

matérias jornalísticas, filmes, literatura e outras expressões culturais analisados 

do ponto de vista psicológico. Contar com a contribuição de autores clássicos e 

contemporâneos que permitam repensar o cotidiano e a atualidade.   

 

12-Gaston Bachelard: a psicanálise do fogo e a filosofia da criação - 3ª 

feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Robson Jesus Rusche 

Estudar parte da obra de Gaston Bachelard, principais conceitos e ideias, 

ressaltando seus estudos de psicanálise e a filosofia da criação artística. 

 

13-História Contemporânea da França – 4ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Estudar a história contemporânea da França de uma maneira cronológica desde 

1870 até os dias de hoje através de textos e artigos, documentários 

audiovisuais, mapas explicativos, domínios da internet, com análise histórica e 

geopolítica específica da França de hoje. 
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14- Globalização e Desglobalização: desafios do mundo contemporâneo - 

3ª ou 4ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Carla Viviane Paulino 

Compreender os movimentos de desglobalização que estão presentes no 

mundo, tanto na política, como na economia, na cultura, na educação e na 

ecologia. Refletir como diferentes caminhos observados em diversos países 

podem promover mudanças estruturais no mundo, especialmente a partir das 

mudanças já em curso no modelo capitalista. 

 

15- História Geral da França – 2ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Conhecer a história da França desde a antiguidade até os dias de hoje para 

entender a cultura francesa.  

 

16- História da Moda e Moda Contemporânea – 2ª feira, das 15h05 às 

16h45 

Professora: Mônica Abed Zaher 

Conhecer o início do conceito de moda e sua evolução no tempo; a moda na 

história; os nomes de destaque no mundo da moda; as propostas da moda 

contemporânea e as adequações da passarela para o cotidiano. 

 

17- Moda e adequação: imagem pessoal – 2ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Mônica Abed Zaher 

Por meio dos estudos de Consultoria de Imagem, é possível adequar o gosto 

pessoal, a elegância e as necessidades às propostas da moda. 

 

18-Para entender o Brasil: a história do Brasil republicano (de Deodoro a 

Sarney) - 4ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor: Eduardo Cavalheiro 

Analisar a História do Brasil Republicano, desde a Proclamação da República até 

o Governo de José Sarney, a partir dos principais acontecimentos políticos, 

projetos econômicos, movimentos sociais e manifestações culturais. Partindo da 

transição da Monarquia para a República, o curso passará pelas principais 

questões da história republicana do Brasil, incluindo as relações internacionais e 

os movimentos de rebeldia que abalaram os governos do primeiro triênio do 

século XX. 
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19- Universo das Mídias: um estudo pelo mundo do rádio, teatro, cinema e 

televisão - 2ª ou 3ª ou 4ª feira, das 13h15 às 14h55 ou 5ª ou 6ª feira, das 

15h05 às 16h45 

Professor: Ruvin Ber José Singal 

Estudar o conceito de teatro, cinema, rádio e televisão com suas diferentes 

linguagens, através de debates sobre filmes e   vídeos de programas da época, 

oportunizando a expressão de ideias, emoções e sentimentos, tanto na 

comunicação oral como escrita. Ex:  A era do rádio, os festivais da Record, peças 

de teatro, etc. 

 

20-Técnicas de Contar, Criar e Desenvolver Histórias - 4ª ou 6ª feira, das 

15h05 às 16h45 

Professora: Vania D’Angelo Dohme 

Perceber as histórias como um meio de comunicação. Permitir que os 

participantes possam entender os diversos tipos de histórias e o papel que elas 

exercem tanto na formação coletiva da cultura como nas relações intra e 

interpessoais. Conhecer os aspectos semióticos dos enredos e suas 

apresentações. Desenvolver aptidões de criação e desenvolvimento de suas 

próprias histórias. Desenvolver técnicas de retórica e dramatização para contar 

histórias. 

 

 

 

ÁREA: INFORMÁTICA 

 

21- Desenho Computadorizado em 2D e 3D e Leitura Básica de Planta de 

Arquitetura Residencial - 3ª ou 4ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professora: Christina Kafrune Pimenta 

Proporcionar aulas práticas, interativas e divertidas a fim de capacitar os alunos 

a desenhar em 2 dimensões e 3 dimensões com o softwer AutoCAD - Computer 

Aided Design. Capacitar a uma leitura básica de plantas de projetos de 

Arquitetura Residencial. Reproduzir uma planta de Arquitetura e decoração de 

interiores.  Volumetrizar objetos simples do uso cotidiano. 

Pré-requisitos: conhecimento de informática e da língua inglesa. 
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22-Excel Básico - 2ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Elisângela Botelho Gracias 

Capacitar o aluno a utilizar os recursos básicos da planilha eletrônica Microsoft 

Excel, fornecendo conhecimentos para criar planilhas e elaborar relatórios com a 

utilização de recursos simples, mas úteis do Microsoft Excel. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

23- Informática: integração entre softwares - 3ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Ângela Hum Tchemra 

Capacitar o aluno a utilizar e integrar os recursos dos softwares que compõem o 

pacote Microsoft Office: Word, PowerPoint e Excel, além de pesquisar na 

Internet, habilitando-o a identificar as possibilidades de aplicações e integração 

entre os softwares. 

Pré-requisitos: curso de Integração entre Word, PowerPoint, Excel e Internet.  

 

24-Informática I - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Ângela Hum Tchemra 

Proporcionar ao aluno formação básica em informática, habilitando-o a 

identificar os recursos e aplicações do microcomputador. Capacitar o aluno a 

utilizar o Sistema Operacional Windows e o Processador de Textos Microsoft 

Word. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

25-Redes Sociais 2.0- 6ª feira, das 15h05 às 16h55 

Professor: Joao Manoel Quadros Barros 

Habilitar o aluno para a interação com outras pessoas via as redes sociais, 

montando um blog e um site com plataformas gratuitas e sem a necessidade de 

programação. Expandir seus conhecimentos na Internet e participar de forma 

colaborativa e intensa, criando conteúdo e compartilhando informações e 

experiências. 

Pré-requisitos: conhecimento básico de informática. 
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26-Smatphones - 4ª feira, das 10h10 às 11h50 ou das 15h05 às 16h45 

Professor: Joao Manoel Quadros Barros 

Conhecer os recursos disponíveis dos smartphones. Utilizando o celular pessoal 

de cada aluno (a), vamos estudar a utilização correta do dispositivo e seus 

recursos como uma poderosa ferramenta de inserção social e facilitadora do dia 

a dia. Eliminar a insegurança e dúvidas para um aproveitamento maior. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

 

ÁREA: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Os cursos de Línguas Estrangeiras oferecidos pela UATU são os seguintes: 

Inglês, Espanhol, Francês e Italiano. Possuem duração de três semestres para 

cada módulo (em cada idioma), denominados Básico I, Básico II e Básico III. 

Além do básico, são oferecidos, também, cursos instrumentais em Língua 

Estrangeira, visando ao aprimoramento de vocabulário das situações da vida 

cotidiana. Os alunos que quiserem aprofundar seus conhecimentos, depois de 

concluído o curso da UATU, poderão matricular-se no Mackenzie Language 

Center (MLC). 

 

 

IDIOMA: ESPANHOL  

 

27-Espanhol Básico I - 5ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Lourenzo Guidoni Maragni 

Introduzir aspectos básicos de fala, escrita, compreensão auditiva e leitora da 

língua espanhola. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

28-Espanhol Básico II - 5ª feira,  das 13h15 às 14h55 

Professora: Natalia Miaci Nogueira Lima e Silva 

Identificar diferentes gêneros textuais, familiarizar-se com suas estruturas 

textuais (assunto, forma e estilo). Identificar o propósito, assunto e ideias 

principais de textos cotidianos e situações de diálogos. Comunicar-se oralmente 

e por escrito de forma adequada. 

Pré-requisitos: conhecimento básico da língua. 
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29-Espanhol Básico III - 3ª feira,  das 13h15 às 14h55 

Professora: Natalia Miaci Nogueira Lima e Silva 

Compreender os principais aspectos de textos orais e escritos em variantes 

padronizadas da língua, sempre sobre assuntos conhecidos, relacionados com o 

trabalho, o estudo e o cotidiano. Produzir textos simples e coerentes sobre 

temas conhecidos ou de interesse pessoal, tais como a descrição de experiências, 

acontecimentos, planos e ambições ou a expressão de opiniões. 

Pré-requisitos: conhecimento da língua.  

 

30-Compreensão, Gramática e Expressão da Língua Espanhola - 3ª feira, das 

15h05 às 16h45 

Professor: Luís Alberto Villalobos 

Desenvolver as habilidades leitora, auditiva, escrita e oral, a partir dos temas 

atuais; ampliar o léxico e a gramática para desenvolver a Língua Espanhola.  

Pré-requisitos: é indispensável que o aluno tenha terminado os cursos básico I, 

II e III.  

 

IDIOMA: FRANCÊS 

 

31-Francês Básico I - 4ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Introduzir o estudante no idioma por meio da cultura francesa. Propor 

condições de falar sobre si (como profissão, sonhos, gostos pessoais, etc), 

entender pequenas expressões do cotidiano, questionar, responder e manter 

um diálogo simples. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

32- Francês Básico II - 4ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Construir o sentido em Língua Francesa com a prática oral e escrita em seus 

diferentes contextos de uso por meio de aulas dinâmicas e comunicativas.  

Pré-requisitos: conhecimento básico da língua. 
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33- Francês Intermediário I - 3ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor: Fabrice Maurice Tortel  

Propiciar ao aluno a possibilidade de falar sobre si e sobre o outro de maneira 

simples e ainda de desenvolver suas habilidades em situações concretas da vida 

cotidiana. Prática oral e escrita da língua francesa em seus diferentes contextos 

de uso.   

Pré-requisitos:  conhecimento em francês básico I, II e III. 

 

34- Francês Leitura e Conversação - 3ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Raquel Lima Botelho 

Conversação, prática de leitura, breves revisões gramaticais e compreensão oral 

da língua francesa. Possibilitar ao aluno a comunicação de maneira mais 

desenvolta e de praticar o francês que já adquiriu nesse ou em outros cursos 

por meio de artigos, curta-metragem, reportagens e rodas de conversa. 

Trabalham-se ainda aspectos interculturais.  

Pré-requisitos: conhecimento em francês básico I, II e III ou ser capaz de se fazer 

entender em francês. 

 

35- Conversação e Leitura em Francês  - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Adquirir a facilidade de expressão e entendimento da língua francesa através de 

leitura de textos e conversas em francês, discussão de curtas metragens e 

músicas. Conhecer melhor a França e seus aspetos culturais e turísticos. 

Pré-requisitos: conhecimento em francês básico I, II e III. 

 

36- Literatura e Cultura Francesa - 3ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Ler e analisar clássicos da literatura francesa. Propiciar ao aluno a possibilidade 

de se comunicar de maneira mais desenvolta e aprofundada além de 

desenvolver suas potencialidades em situações concretas da vida cotidiana. 

Trabalham-se ainda aspectos interculturais, como música, filmes, cultura local, 

gastronomia e história.  

Pré-requisitos: conhecimento em francês básico I, II e III. 
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IDIOMA: INGLÊS 

 

37- Inglês Básico I - 5ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professor: Ronald de Sousa Silva 

Possibilitar o aprendizado da língua Inglesa através da comunicação verbal, da 

escrita e de multimídia observando-se as normas gramaticais vigentes da língua. 

Pré-requisitos: nenhum. 

 

38- Inglês Básico II - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professore:  Ronald de Sousa Silva 

Desenvolver a comunicação verbal e escrita para o nível básico II do idioma por 

meio do livro Interchange - Cambridge, textos e vídeos com enfoque no padrão 

discursivo e aprimoramento na aprendizagem do idioma. 

Pré-requisitos: conhecimento em inglês básico I. 
 

39- Inglês Intermediário I - 2ª feira, das 15h05 às 16h45  

Professora: Raquel Lima Botelho 

Proporcionar aos alunos de nível intermediário o desenvolvimento das 

habilidades de compreensão auditiva, compreensão de leitura, redação e 

conversação da Língua Inglesa. 

Pré-requisitos: conhecimento em inglês básico I, II e III. 

 

40- Inglês Intermediário II - 2ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora: Raquel Lima Botelho 

Possibilitar ao aluno a ampliação do conhecimento em língua inglesa por meio 

de textos, atividades de áudio e exercícios gramaticais. O curso aborda os 

elementos intermediários da língua inglesa. Desenvolver as quatro habilidades 

falar, escrever, ler e ouvir em aulas dialogadas.  

Pré-requisitos: é importante ter feito o curso pré-intermediário ou ter algumas 

noções do idioma para acompanhar as aulas.  

 

41- Inglês Intermediário III - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Raquel Lima Botelho 

Possibilitar ao aluno a ampliação do conhecimento em língua inglesa por meio 

de textos, atividades de áudio e exercícios gramaticais, acompanhando o ritmo 

da turma.  

Pré-requisitos: é importante ter feito o curso pré-intermediário ou ter algumas 

noções do idioma para acompanhar as aulas. 
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42-Inglês Avançado II - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professoras:  Thaís Helena Affonso  

O curso aborda os elementos pré-avançados (upper-intermediate) da língua 

inglesa. São trabalhadas as quatro habilidades falar, escrever, ler e ouvir em 

aulas dialogadas.  

Pré-requisitos: é importante ter feito o curso intermediário ou ter boas noções 

do idioma para acompanhar as aulas, ministradas em inglês. 

 

43-Inglês - Conversando e Revisando Nível Avançado - 3ª feira, das 13h15 

às 14h55 ou 5ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Thaís Helena Affonso 

Possibilitar ao aluno que já tem um conhecimento avançado da língua inglesa o 

aprimoramento e manutenção deste idioma. As aulas enfocam as quatro 

habilidades falar, escrever, ler e ouvir, por meio de textos, diálogos, músicas e 

exercícios.  

Pré-requisitos: é necessário que o aluno tenha um nível avançado do idioma 

para poder acompanhar as aulas. 

 

44-Everyday English - 5ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professora: Leni Soares Fernandes  

Capacitar os alunos a se comunicar em situações concretas comuns do dia-a-

dia. O foco principal será o da comunicação oral, e as habilidades de 

compreensão e escrita. 

Pré-requisitos: noções do idioma inglês para acompanhar as aulas. 

 

45-Inglês-Conversação em nível básico - 5ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Raquel Lima Botelho 

Proporcionar ao aluno a oportunidade de colocar em prática o que ele estuda 

ou já estudou em cursos regulares de inglês em termos de conversação em 

nível iniciante.   

Pré-requisitos: noções do idioma inglês para acompanhar as aulas.  
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46-Inglês Através dos Textos e Músicas - 2ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professor: Ronald de Sousa Silva 

Desenvolver a comunicação verbal e escrita de nível básico em língua Inglesa 

através de textos literários, letras de música e produção textual com enfoque no 

padrão discursivo e aprimoramento na aprendizagem do idioma. 

Pré-requisitos: conhecimento da língua inglesa.  

 

47-Let´s speak up - 4ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora : Raquel Lima Botelho 

Proporcionar aos alunos de nível intermediário/avançado o desenvolvimento e 

manutenção das habilidades de compreensão auditiva e conversação em Língua 

Inglesa. 

Pré-requisitos: conhecimento da língua inglesa. 

 

 

IDIOMA: ITALIANO 

 

48-Italiano Básico I - 3ª feira ou 4ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professora:  Rafaela Unti  

Compreender e produzir escrita de situação cotidianas como agradecer, 

planejar uma viagem, descrever uma receita típica. Conhecer as principais 

cidades italianas e suas peculiaridades.  

Pré-requisitos: nenhum. 

 

49-Italiano Básico II -  5ª feira, das 10h10 às 11h50 

Professora: Francesca Columbu  

Conhecer a língua italiana, através da descrição e da análise de momentos de 

vida cotidiana, por meio da leitura, da escrita e produção oral. Caracteriza-se 

por aulas dinâmicas e comunicativas onde serão apresentados os fundamentos 

e as regras principais da gramática e do léxico da língua italiana, assim como os 

variados elementos socioculturais do País. Adquirir o vocabulário para um uso 

articulado do idioma. Enriquecer as competências linguísticas do nível 

elementar. Conhecer a estrutura e o uso de frases com conjugação verbos ao 

passado, futuro e condicional. Aprimoramento da gramática e léxico do nível 

básico I. 

Pré-requisitos: conhecimento básico da língua italiana. 
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50- Italiano Básico III - 3ªfeira das 10h10 às 11h50 ou 5ª feira, das 13h15 às 

14h55 

Professoras: Rafaela Unti e Francesca Columbu  

Aprofundar o conhecimento da língua italiana, através da descrição e da análise 

de momentos de vida cotidiana, por meio da leitura, da escrita e produção oral. 

Caracteriza-se por aulas dinâmicas e comunicativas onde serão apresentados os 

fundamentos e as regras principais da gramática e do léxico da língua italiana, 

assim como os variados elementos socioculturais do País.  Adquirir vocabulário 

diversificado, formal e informal do idioma.  Aprender as expressões idiomáticas 

mais usadas.  Regras de pronunciação mais complexas.  Revisar, aprofundar e 

consolidar as competências linguísticas-lexicais e gramaticais do nível básico 2. 

Pré-requisitos: conhecimento da língua italiana. 

 

51- Italiano Conversação - 4ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Rafaela Unti  

Conversação e Gramática, léxico e produção oral na língua italiana.  

Pré-requisitos: conhecimento da língua italiana. 

 

 

ÁREA: SAÚDE E BEM-ESTAR 

 

Observações para práticas de exercícios físicos: 

 Proibido o uso de qualquer calçado. 

 Podem ser utilizadas sapatilhas, meias ou “antiderrapantes”. 

 Obrigatório apresentar atestado médico atualizado para participar das aulas. 

 Utilizar roupas próprias para exercícios físicos. Por exemplo: calça de agasalho 

ou “leg” e camisetas de algodão ou “dryfit”. 

 

 

52- Danças e Ritmos - 3ª Feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Cristiane Gallinaro 

Desenvolver as possibilidades de movimentos, tendo a música como fonte 

inspiradora e linha de trabalho, ampliar formas de expressões individuais, 

coletivas com orientação profissional. Utilizar diferentes tipos de música 

elevando o humor. 
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53- Danças de Salão - 5ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Cristiane Gallinaro 

Desenvolver no aluno o ritmo e a dança em diversos estilos musicais, bem como 

trabalhar a musicalidade e a expressão corporal com base na Dança de Salão. 

 

54- Estimulando a Memória e o Raciocínio - 2ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Margareth Akemi Kishi 

Explorar os estímulos sensoriais, para melhorar a capacidade de memorização e 

raciocínio. 

 

55- Muito Além dos Chás - 3ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Margareth Akemi Kishi 

Conhecer e entender o uso correto de Plantas Medicinais para além dos usos 

dos chás. Mostrar as diversas formas de utilização destes produtos e apresentar 

os relevantes problemas relacionados ao uso indiscriminado. 

 

ÁREA: CINEMA 

 

56- O Cinema e a II Guerra Mundial - 2ª feira, das 15h05 às 16h45 

Professora: Miriam Cristiane Teixeira de Oliveira  

Identificar e discutir sobre os principais aspectos e episódios da Segunda Guerra 

Mundial, através de uma extensa filmografia disponível sobre o assunto, 

buscando estabelecer um diálogo entre a ficção e os fatos históricos.  

 

57- Prática do Cinema - 5ª feira, das 15h05 às 16h45  

Professor: Fabrice Maurice Tortel   

Analisar filmes e roteiros. Teoria da narrativa cinematográfica. Técnicas de 

roteiro, de filmagem, de gravação de som, de direção de atores, de luz e de 

edição. Conhecer todos os passos para realizar um curta-metragem de ficção. 

 

58- Teoria e História do Cinema - 5ª feira, das 13h15 às 14h55 

Professor: Fabrice Maurice Tortel 

Conhecer a história e as teorias do cinema para compreender a linguagem 

audiovisual por meio de gêneros cinematográficos variados. Leitura de livros e 

artigos especializados na teoria da narrativa cinematográfica. Debates e 

conversas. Análises de trechos de filmes de ficção, de documentários, de 

programas de TV. 
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CALENDÁRIO 
 

Mês Dia Atividade 

AGOSTO 06 (Segunda-feira) 

INÍCIO DAS AULAS  

Observação: A distribuição do Espaço Físico estará disponível 

no site www.mackenzie.br/uatu.html  

SETEMBRO 12 (quarta Feira) 

AULA MAGNA  

 

Tema: A Filosofia e o Sentido da Vida 

Palestrante: Prof. Dr. Jonas Madureira 

Local: Auditório Escola Americana 

Hora: 14h 

DEZEMBRO 15 (Sexta feira) ENCERRAMENTO DAS AULAS 

 

 

 

DIAS SEM ATIVIDADE ACADÊMICA 
 

SETEMBRO 07 (SEXTA-FEIRA) FERIADO NACIONAL 

OUTUBRO 12 (SEXTA- FEIRA) FERIADO NACIONAL 

OUTUBRO 18 (QUINTA-FEIRA) DIA DO MACKENZISTA 

NOVEMBRO 15 e 16 (QUINTA E SEXTA - FEIRA) 

 

FERIADO NACIONAL 

 

NOVEMBRO 19 e 20  (SEGUNDA E TERÇA - FEIRA) FERIADO NACIONAL 

http://www.mackenzie.br/uatu.html
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Observação: CARTEIRINHAS 

 

Alunos Novos: Para solicitar a carteirinha comparecer à secretaria da UATU, 

localizada no Prédio 16 (Térreo) munido de uma fotografia 3x4. 

 

Alunos veteranos: Se a carteirinha estiver vencida basta solicitar a nova na 

secretaria da UATU. 

 
 


