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UNIMULHER oferta cursos livres online em 

diversas áreas do conhecimento 
http://www.unifap.br/unimulher-oferta-cursos-livres-online-em-diversas-areas-do-conhecimento/ 

São ofertadas 75 vagas para cada curso. 

O Projeto de Extensão Universidade da Mulher (UNIMULHER) da Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) oferta cursos livres online para mulheres nas áreas de empreendedorismo, 

gestão, planejamento, equidade de gênero e primeiros socorros. O objetivo dos cursos é 

auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional de diversas mulheres. 

A Coordenadora do projeto, Kelly Huany Braga, destaca que a oferta de cursos livres pelo 

projeto UNIMULHER reafirma a extensão universitária como um meio pelo qual a 

Universidade estabelece relação com outros setores da sociedade, com vistas a uma atuação 

transformadora, direcionada aos interesses e necessidades da maioria da população e 

propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das 

políticas públicas para as mulheres. 

 

Inscrições 
São ofertadas 75 vagas para cada curso e podem se inscrever mulheres com idade igual ou 

superior a 16 anos. Os cursos iniciam a partir do dia 14 de setembro na plataforma de web 

conferência RNP. As inscrições seguem abertas até todas as vagas serem preenchidas. 

 

Projeto UNIMULHER 

O projeto Unimulher foi idealizado em 2011 e é integrado à Pró-Reitoria de Extensão e Ações 

Comunitárias (PROEAC). Tem como objetivos capacitar mulheres na faixa etária de 35 à 59 

anos de idade para atuarem como multiplicadoras na defesa de direitos sociais, promover a 

defesa dos Direitos Humanos das Mulheres; promover o enfrentamento e prevenção de 

violência de gênero e explorar as questões de gênero; e combater a violência contra a mulher. 
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