
ANEXO 1  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

PROJETO: 712/2019 DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: TRADUZINDO A HISTÓRIA  
COORDENADORA: VALÉRIA CONTRUCCI DE OLIVEIRA MAILER 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
a. Participar de reuniões de planejamento e avaliação 
b. Visitas ao Arquivo Histórico  
c. Elaborar relatório de atividades  
d. Participar da MIPE e outros eventos para divulgação do projeto 
e. Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto 
f. Desenvolver formas de divulgação online ou outras de acesso ao acervo organizado  
g. Estudar e compreender o aporte teórico que fundamenta o projeto  
h. Revisar e editar texto 
i. Planejamento e execução de Oficinas de educação patrimonial  
j. Colaborar em outras atividades que se fizerem necessárias para o andamento do 
projeto. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para curso letras 
ou história  

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: Domínio da língua portuguesa para elaboração de relatórios, 
artigos e pôsteres; curiosidade em lidar com a língua alemã para auxiliar com os 
documentos históricos e domínio das ferramentas de tecnologia digital (Word, Excel, 
Blogs, planilhas, power point, digitalização de documentos, etc.) para sistematização 
e divulgação dos resultados. Pro-atividade e comprometimento com as ações do 
projeto. Assiduidade e observância às normas internas. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Entrevista e análise de currículo.  
Critérios: Disponibilidade de 20h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e 
autonomia; competência linguística em línguas (desejável); demonstrar entusiasmo 
pelo projeto. 

Cronograma da seleção: 
Inscrição: 09/03/2020 a 13/03/2020 - Entrega de currículo via e-mail 
vmailerbr@gmail.com Entrevista: 16/03/2019  (horário e local será definido pelo 
agendamento via e-mail) Divulgação Resultado: 18/03/2020  

Data e local de publicação do resultado final -  18 de março. Website FURB, Murais 
do Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras e do NEL (Núcleo de Estudos 
Linguísticos). Email dos candidatos. 

 

 

 



ANEXO 2  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 683/2019 – PLUG IN  
COORDENADOR: DJALMA JOSÉ PATRICIO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com os 
professores, definir as pautas dos programas, contatar a comunidade e possíveis 
entrevistados, agendar entrevistas e produção audiovisual. Deverá também divulgar 
os trabalhos realizados na FURB pelos professores e alunos para a comunidade 
(interna e externa), reunir professores da FURB para idealização de pautas. Captar 
imagens externas e internas (estúdio). Decupar e preparar imagens para edição. 
Editar o programa por meio do Final Cut Pro, finalizar e mandar para veiculação nas 
redes sociais digitais. Assíduo e ético nas atividades. Participar da MIPE/FURB. O plano 
de trabalho do bolsista visa a curricularização da extensão.. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1. 

Perfil do Candidato: Deve saber manusear equipamentos de vídeo (câmera e 
acessórios) e edição básica em vídeo (Final Cut). 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, ter domínio 
da parte de produção e edição de vídeo. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando.  
Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala R-202 – Lab. de Prod. Imagens 
Digitais, a partir das 15h.  
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado 

Data e local de publicação do resultado final Website FURB a partir do dia 18 de 
março 

 

 

 

 

 
 
 



ANEXO 3  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

PROJETO: 792/2019 - Assessoria Linguística: inclusão e letramentos  
COORDENADOR: VÍCTOR CÉSAR DA SILVA NUNES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O projeto proporcionará ao bolsista de extensão remunerado uma vivência nas 
formações complementares, assessorias, acompanhamentos e oficinas na 
Universidade e na Escola, que são organizadas, executadas e acompanhadas por 
professores do Curso de Letras e Pedagogia, pelos bolsistas desta extensão, além de 
professores em formação (estagiários) das licenciaturas em Letras e Pedagogia, com 
foco em práticas de letramentos para os estudantes. Para tanto, o bolsista 
desenvolverá as seguintes tarefas:  
1 Disponibilizar vinte (20) horas semanais ao projeto. 
 2 Cumprir o Plano de Trabalho proposto no projeto. 
 3 Colaborar na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no projeto, 
conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX). 
 4 Entregar dois (02) diários técnicos referentes às suas atividades, um (01) a cada 
semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao 
modelo disponibilizado no site da Universidade.  
2.4.1 O primeiro diário técnico deverá ser entregue no final do primeiro semestre 
juntamente com os documentos de renovação da bolsa. O segundo diário técnico 
deverá ser entregue juntamente com o relatório final do projeto.  
2.5 Submeter trabalho à MIPE em 2020. 
 2.6 Mencionar sua condição de bolsista de extensão da FURB em qualquer publicação 
ou trabalho apresentado.  
2.9 Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.  
2.10 Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  para os cursos 
de Letras ou Pedagogia. 

Valor da Bolsa: R$ 800,00 mensais  

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação de um dos cursos 
vinculados, regularmente matriculado no semestre de concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: Ser proativo; possuir conhecimento básico de informática; 
trabalhar em equipe; identificar-se com a área de inovação em educação. Ter 
disponibilidade para executar as atividades (20 horas semanais) no período 
vespertino. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente à vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09 a 13/Março): envio de currículos para o e-mail: vicnunes@furb.br, 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROGRAMA 792-2019.  
Etapa 2 (17/Março): entrevista com os candidatos na sala I-202 à tarde (horários 
informados por e-mail).  



Etapa 3 (18/Março): divulgação do resultado.  

Data e local de publicação do resultado final 18/Março no website da FURB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

 PROJETO: 761/2019 – INFORMAÇÃO E CIDADANIA  
COORDENADOR:  CLÓVIS REIS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com os 
professores, definir as pautas dos programas, contatar a comunidade e possíveis 
entrevistados, agendar entrevistas e produção sonora. Deverá também divulgar os 
trabalhos realizados na FURB pelos professores e alunos para a comunidade (interna 
e externa), reunir professores da FURB para idealização de pautas. Editar os 
programas por meio do Reaper/Audacity, finalizar os produtos sonoros e distribuí-los 
para veiculação. Assiduidade e ética nas atividades. Participação da MIPE/FURB. O 
plano de trabalho do bolsista visa a curricularização da extensão.. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Jornalismo ou 
Publicidade e Propaganda regularmente matriculado no semestre de 2020/1 

Perfil do Candidato: Deve saber manusear equipamentos de áudio e edição básica 
(Reaper, Audacity).. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, ter domínio 
da parte de produção e edição de áudio.   Analise do currículo e  entrevista 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando.  
Etapa 2 (16/03): entrevista com os candidatos na sala R-201 – Lab. de Prod. Imagens 
Digitais, a partir das 15h.  
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.  

Data e local de publicação do resultado final Website FURB a partir do dia 18 de 
março. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
 PROJETO: 767/2019 - Dignidade da Pessoa Humana e Acesso à Justiça: Fundamentos 
à Ressocialização do Apenado no Sistema Prisional de Blumenau 
COORDENADORA: LENICE KELNER 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
a) atender os detentos na Penitenciária Industrial e no Presídio Regional de 
Blumenau, fazendo relatório da consulta e requisitando os documentos necessários 
para as petições futuras; 
b) anotar, junto ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos os 
processos criminais existentes em nome de cada um dos detentos e egressos 
atendidos; 
c) buscar junto ao SAJ, o processo criminal, para estudar o processo e analisar se 
cabível algum benefício a ser postulado ao detento; 
d) verificar, nos processos criminais, se há cálculo de pena a fazer; 
e) buscar informações junto ao Presídio e à Penitenciária sobre o tempo que o 
detento se encontra encarcerado, para poder realizar a contagem de tempo de prisão 
e o quanto ainda resta de sua pena;  
f) elaborar petições de livramento condicional, progressão de regime, saída 
temporária, indulto, comutação de pena, revisão criminal, ou outra que for 
pertinente;  
g) encaminhar a petição ao professor coordenador para correção; 
h) encaminhar a petição ao Fórum de Justiça 
 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  
ser estudante de graduação do curso de direito, a partir do quinto semestre, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 
 

Perfil do Candidato:  
 
a) boas notas na graduação em direito, a partir do quinto semestre;   
b) domínio e zelo com a língua portuguesa para elaboração de petições, artigos e 
pôsteres;  
c) domínio e zelo com as ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power 
point, word, digitalização de documentos etc.) para sistematização e divulgação dos 
resultados); 
d) domínio das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal para fins 
de peticionamento em favor dos presos e de  produção científica em favor do Sistema 
Prisional de Blumenau. 
 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
 



Análise das notas obtidas na graduação em Direito, até o sexto semestre, nas 
disciplinas de Direito Penal e de Processo Penal. 
Em havendo empate, haverá entrevista com a Coordenadora do projeto sobre temas 
ligados à execução penal.  
Na data da análise das notas obtidas na graduação em Direito, o candidato deverá 
trazer seu currículo impresso. 
Critérios (análise das notas obtidas na graduação em Direito): melhores notas em cada 
disciplina. 
Critérios (entrevista): disponibilidade de 20h semanais de trabalho; demonstrar 
autonomia, interesse e entusiasmo pelo projeto. 

Cronograma da seleção: 
 
09/03/2020 – 13/03/2020: Período de inscrição; 
As inscrições devem ser feitas por e-mail (lenice.kelner@gmail.com ou 
rleal145@gmail.com ). O estudante deverá informar seu nome completo, número de 
matrícula e telefone. 
16/03/2020, às 15h .– Análise de Currículo e Entrevista 
Local: NPJ – Núcleo de Prática Jurídica da Furb, com o Prof. Rodrigo José Leal e a Profa. 
Lenice Kelner.  
 

Data e local de publicação do resultado final : Website FURB, Murais do Curso de 
Direito e por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
 PROJETO: 675/2019 - Promoção de saúde bucal para escolares no FURBMÓVEL  
COORDENADOR: MARCIA DE FREITAS OLIVEIRA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1. O acadêmico bolsista deve realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema que está 
trabalhando com a comunidade (higiene bucal, dieta, educação em saúde);  
2. O acadêmico bolsista deve acompanhar os demais acadêmicos (voluntários, artigo 
170 e estudantes com vistas a curricularização da extensão), preencher termos e 
certificados destes acadêmicos; 
 3. Deve elaborar material didático, juntamente com os demais acadêmicos, para 
trabalhar com os escolares;  
4. Participar das oficinas de elaboração de jogos desplugados em parceria com o 
departamento de Sistemas e Computação; 
 5.Participar das ações de educação em saúde e atenção básica em saúde bucal;  
6.Esterilizar instrumental para ações de atenção básica em saúde bucal e separar o 
material a ser utilizado; 
 7. Elaborar e preencher semanalmente um portfólio sobre as ações de educação em 
saúde e atenção em saúde bucal desenvolvidas 
 8. Elaborar e entregar os dois diários técnicos a DAEX. 
 9.Participar e contribuir na elaboração do relatório anual, resumos (em 
especialmente MIPE), artigos e folder do projeto 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para o curso de 
Odontologia. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
do 3º ao 9º semestre no Curso de Odontologia 

Perfil do Candidato: o acadêmico deve ter desenvoltura frente à uma comunidade 
para abordar temas de educação em saúde, ter conhecimento adquirido até a 
segunda fase do Curso de Odontologia, cumprir horário e cronogramas propostos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 
 

Cronograma da seleção: 
A inscrição (09 a 13 de março) deverá ser realizada por e-mail para 
marciaoliveira@furb.br sendo que será necessário enviar nome completo, número de 
pessoa, e-mail, telefone celular e currículo. A segunda etapa da seleção será realizada 
presencialmente em sala de aula, a ser definida, no Campus 3 da FURB, sendo 
necessário levar histórico escolar, realizar entrevista e entregar a proposta de 
intervenções educativas. (a segunda etapa será agendada pela coordenadora por 
email) 

Data e local de publicação do resultado final O resultado será divulgado via e-mail 

 



ANEXO 7  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
 PROJETO: 795/2019 - Meninas Digitais Vale do Itajaí - Ano 3 
COORDENADOR: EVERALDO ARTUR GRAHL 
 

O bolsista da área de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação deverá 
participar de todas as atividades conforme o cronograma deste projeto, sendo: 
7.2 – Apresentar o material desenvolvido até o momento, bem como apresentar a 
importância deste 
1.2 – Ser capacitado a utilizar e desenvolver na plataforma Scratch 
1.3 – Ser capacitado a utilizar e desenvolver na plataforma App Inventor 
1.4 – Ser capacitado a utilizar e desenvolver na plataforma ThinkerKad 
1.5 – Ser capacitado a utilizar as redes sociais e demais repositórios do projeto 
2.1 – Ligar para escolas e instituições 
2.2 – Visitar escolas e instituições pessoalmente para apresentar o projeto 
2.3 – Buscar locais por meio de contatos diretos 
3.1 – Elencar todas as atividades a serem realizadas no ano 
3.2 – Identificar os locais para a realização de cada atividade 
3.3 – Realizar reserva do espaço quando necessário 
3.4 – Elaborar o calendário dos eventos 
3.5 – Divulgar o calendário elaborado 
3.6 – Buscar patrocinadores 
4 .1 – Produzir novos slides com os temas das oficinas 
4.2 – Produzir banners para postagem em redes sociais a respeito dos eventos 
4.3 – Produzir materiais genéricos que podem ser adaptados para a apresentação do 
projeto para empresas e comunidades 
5.1 – Desenvolver vídeo institucional 
5.2 – Desenvolver material de divulgação do curso 
5.3 – Desenvolver banners para redes sociais 
6.1 – Oficinas de Scratch 
6.2 – Oficinas de Internet das coisas 
6.3 – Oficinas de desenvolvimento móvel 
6.4 – Rodas de conversas 
6.5 – Palestras 
6.6 – Eventos para a comunidade 
6.7 – Participação em eventos acadêmicos/ científicos 
6.8 – Divulgação de materiais que incentivam a mulher 
6.9 – Produção de novos PodCasts 
6.10 – GameJam 
6.11 – Novos eventos e ações na comunidade 
7.1 – Aplicar questionários após cada ação 
7.2 – Realizar observações diretas durante as ações 
8.1 - Com base no item 7, produzir relatório apresentando as ações executadas, bem 
como seus resultados 
9.1 - Realizar publicações semanais nas redes sociais 
9.2 - Promover todos os eventos e atividades nas redes sociais 



10.1 - Diagramar livro 
10.2 - Encontrar editora parceira e/ou realizar orçamentos 
10.3 - Estudar a respeito da publicação de livros 
10.4 - Publicar o livro no formato impresso e/ou digital 
11.1 - Produzir artigo científico a respeito dos resultados do projeto 
11.2 - Apresentar em um evento acadêmico 
11.3 - Divulgar os resultados obtidos na MIPE 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudantes 
mulheres dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de 
Informação em qualquer semestre. Caso não haja candidatos desses cursos, a 
candidata poderá ser de qualquer curso da Universidade, desde que do sexo feminino 
e tenha interesse em aprender questões relacionadas a computação 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação, regularmente 
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: ter motivação para estudar sobre diversos temas da computação, 
bem como para passar o conhecimento adquirido. Ter conhecimento em redes sociais 
e ferramentas do office. Ser incentivador da igualdade de gênero 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O processo de seleção será realizado por meio de duas instrumentos de avaliação: 
(ETAPA1) análise do currículo; 
(ETAPA2) entrevista. 
Os critérios de avaliação utilizados em cada etapa serão: 
(ETAPA1) avaliação do currículo; 
(ETAPA2) adequada expressão oral, demonstrando clareza e facilidade de 
comunicação; ter disponibilidade de 20h semanais de trabalho distribuídos de 
segunda 
a sexta-feira; demonstrar pró-atividade e autonomia; demonstrar entusiasmo pelo 
projeto. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09 a 13/03/2020): 
Envio de currículos para o e-mail: egrahl@furb.br  
Etapa 3 (17/03/2020) – Entrevista 
Local: Sala S-223 (LDTT) 
Horário: das 15h às 17h (entrevista será agendada por email) 
 

Data e local de publicação do resultado final O resultado será divulgado via e-mail 
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ANEXO 8  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
 PROJETO: 733/2019 - Formação sobre a Diversidade Étnico-Cultural para o SUAS  
COORDENADORA: CLEIDE GESSELE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O/a bolsista deverá realizar leituras da bibliografia disponibilizada pelas docentes; 
participar ativamente das reuniões do estudo e planejamento das ações do projeto; 
Auxiliar na preparação das oficinas e na sua ideal execução com ênfase no trabalho 
social com famílias indígenas; Auxiliar na organização do Seminário; Elaborar e ofertar 
oficina durante o Interação FURB/2020; Elaborar resumo e apresentação para a 
MIPE/2020; Contribuir para a redação do Relatório Final; Contribuir para a redação 
do artigo cientifico. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  Serviço Social 
ou História 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação, regularmente 
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
 - Conhecimentos relativos à informática (produção de texto, tabelas, gráficos); 
 - Disponibilidade para trabalhar em equipe. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Os estudantes devidamente inscritos participarão de entrevista coletiva, durante a 
qual serão estimulados a expressarem suas expectativas em relação à inserção no 
projeto como bolsista, bem como serão propostas questões para debate relacionadas 
á área de atuação do Projeto. O processo seletivo será realizado considerando a 
análise das informações constantes no formulário de inscrição, o cumprimento das 
condições para a candidatura e a participação ativa nas atividades propostas durante 
a entrevista coletiva. 

Cronograma da seleção: 
- Inscrição: o estudante interessado deverá se inscrever no processo seletivo enviando 
mensagem para o endereço cgessele@furb.br no período entre 09 à 13/03/2020. 
Após a manifestação de interesse, o estudante receberá um formulário para ser 
preenchido e devolvido ao Coordenador por correio eletrônico no prazo estabelecido. 
- Seleção: a seleção acontecerá no dia 17/03/2020, no período vespertino, das 14h às 
16h, no Bloco R – Sala R 111 - A 

Data e local de publicação do resultado final o resultado final será divulgado no dia 
18/03/2020, no mural da Sala R 111-A e será enviado, por correio eletrônico, para 
todos os participantes. 

 

 

 



 
ANEXO 9 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
Divisão de Apoio à Extensão 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 762/2019 - Práticas restauradoras na gestão de conflitos e violência no 
espaço doméstico”. 
COORDENADORA:  IVONE FERNANDES MORCILO LIXA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
: O bolsista prestará acompanhamento junto ao Núcleo de Prática Jurídica da FURB 
de procedimentos restaurativos, desde formação prévia e orientações sobre técnica 
processual restauradora. Desde tal formação e acompanhamento, poderão estudar e 
analisar o procedimento restaurador a ser aplicado ao caso selecionado previamente, 
sendo um total de, no mínimo dez mensais, acompanhando com os professores 
extensionistas e servidores do Juizado Especial Criminal da Comarca de Blumenau as 
sessões de restauração. O professor acompanhará todo procedimento e formação. Os 
bolsistas também realizarão relatórios dos atendimentos, pesquisas jurisprudenciais, 
pesquisas empíricas para dados de número de detentos, pesquisas bibliográficas para 
confecção de relatórios e artigos científicos. 
 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  Direito ou 
Serviço Social 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação, regularmente 
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
 O aluno deverá ter conhecimentos mínimo em direito.. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
os interessados deverão encaminhar curriculum para análise e aguardarem serem 
chamados para entrevista. 

Cronograma da seleção: 
Inscrição – De 09 a 13 de março; encaminhar curriculum para o e-mail iflixa @furb.br  
Entrevista – Dia 17 de março (período vespertino), com agendamento de horário a ser 
enviado pela coordenação. 
  
 

Data e local de publicação do resultado final Mural do CCJ, dia 18 de março de 2020 
e pelo website da FURB.  
 

 

 

 
 
 



 
ANEXO 10  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 669/2019 - Projeto Educação em Saúde na Área Materno Infantil 
COORDENADORA: ANA MARISE PACHECO ANDRADE DE SOUZA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
• Organização e acompanhamento dos cronogramas das reuniões e atividades do 
Projeto; 
• Contato com a APAE para agendamento dos bebês com necessidades especiais; 
• Contato a ONG Associação Sorrir para Down para agendar bebês Síndrome de Down; 
• Contato com as ESFs e empresa Kyly para agendamento das palestras; 
• Contato com a Policlínica Universitária para agendamento de atividades com os 
bebês de risco; 
• Organizar e participar de oficina de capacitação discente; 
• Acompanhamento da reunião com gestantes, registro de imagens e elaboração de 
ata; 
• Agendamento dos bebês; 
• Acompanhamento dos atendimentos aos bebês, registro de imagens e elaboração 
de ata; 
• Elaboração de material informativo e educativo; 
• Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata; 
• Acompanhamento e registro dos participantes diretos do Projeto no grupo de 
gestantes e de bebês; 
• Acompanhamento do levantamento de dados parciais dos projetos; 
• Submissão de resumo na  Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura 
(MIPE); 
• Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 1º 
semestre das atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da 
Universidade; 
• Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata; 
• Organização dos dados para elaboração do relatório final; 
• Entrega do relatório anual; 
• Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 2º 
semestre das atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da 
Universidade. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga  Nutrição ou 
odontologia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação de Nutrição e/ou 
Odontologia,regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da 
bolsa. 

Perfil do Candidato: 
 Disponibilidade de horário todas as 3as feiras à tarde, 



das 13:30 às 17:30; Última 2a feira do mês das 13:30 as 15:30 e outras atividades 
necessárias, 
totalizando 20 horas. 
- Tenha interesse na área de saúde materno infantil. 
- Para acadêmicos de Nutrição: aplicar os métodos de avaliação antropométrica de 
bebês e ter conhecimentos de preenchimento de anamnese e questionário de 
frequência alimentar. Para odontologia: deve saber realizar procedimentos como 
exame clínico odontológico, revelação de biofilme, profilaxia, aplicação tópica de 
flúor, tratamento restaurador atraumático, prescrição de cremes dentais, orientações 
em higiene bucal para atendimento dos bebês com necessidades especiais. 
As competências são já haver cursado ou estar cursando as disciplinas de Avaliação 
Nutricional e Nutrição no Ciclo de Vida I e II para o curso de Nutrição e para o curso 
de Odontologia: estar cursando ou ter cursado a disciplina de Odontopediatria e 
Ortodontia I e II. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O processo de seleção se dará por meio de entrevista, e análise de currículo e histórico 
escolar atualizados. Havendo mais de um candidato também poderá ser aplicada 
prova escrita. A disponibilidade de horário é pré-requisito. Como critérios os 
acadêmicos deverão atingir 60% das respostas esperadas na prova escrita para estar 
apto a desenvolver as atividades como bolsista. O selecionado será o que obter a 
máxima pontuação de 0 a 10 entre os candidatos 

Cronograma da seleção: 
Inscrição – De 09 a 13 de março; encaminhar curriculum e histórico escolar para o e-
mail amasouza@furb.br  
Entrevista – Dia 17 de março, agendamento de horário a ser enviado pela 
coordenação. 
 
O processo de seleção do bolsista do projeto Educação em Saúde na Área 
Materno Infantil será realizado no laboratório de Avaliação e Educação Nutricional 
(LAEN), sala A 010 no Campus III, sendo realizadas primeiro a entrevista e análise do 
currículo, conforme ordem de inscrição. Se houver mais de um candidato os mesmso 
serão chamados para prova escrita, que será em sala de aula conforme 
disponibilidade no Campus III 
  
 

Data e local de publicação do resultado final: 18 de Março - Murais dos Cursos de 
Nutrição e Odontologia e por e-mail para cada candidato. 
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ANEXO 11  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 737/2019 - Projeto Panorama Publicitário  
COORDENADORA: CYNTHIA BOOS DE QUADROS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Reuniões para a apresentação do Projeto junto aos voluntários e parceiros. Realização 
de pesquisa bibliográfica acerca do tema da Comunicação e Mídia Regional. Organizar 
as visitas às entidades selecionadas (ACIB e CDL Blumenau). Manter contato periódico 
com as empresas de recrutamento e CAE para atualização do PP Vagas . Criação de 
layouts e textos publicitários para as ações do Projeto. Participação no MIPE 2020. 
Produzir diário de campo. Aplicação do Instrumento qualitativo de avaliação do 
projeto junto aos públicos atendidos. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) vaga para o curso de 
Publicidade e Propaganda. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1. 

Perfil do Candidato: 
 interesse e disposição para realizar atividades extensionistas; iniciativa e pró-
atividade; interesse por planejar e organizar eventos como palestras/cursos e 
formações. Noções básicas de criação publicitária. Bom texto. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, aptidão 
para a realização das tarefas descritas no plano de trabalho. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando. Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala 
R-202, (será agendado por email) Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado 

Data e local de publicação do resultado Website FURB  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 12 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 783/2019 -  TECNOLOGIAS DE APOIO A INTERAÇÃO SOCIAL DE AUTISTAS  
COORDENADOR: AURÉLIO FAUSTINO HOPPEE LETRAMENTOS  
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de extensão remunerado poderá completar suas 20 horas semanais através 
do desenvolvimento das seguintes atividades:  
(a) auxiliar na preparação e execussão das visitas a serem realizadas nas APAEs e no 
CER II; (b) implementar os dos recursos tecnológicos 
 (c) aplicação dos questionários avaliativos dos atendimentos realizados nas APAEs e 
no CER II;  
(d) confecção de folders e panfletos com orientação sobre a utilização dos recursos 
tecnológicos utilizados nos atendimentos realizados;  
(e) digitação, formatação e encaminhamentos dos relatórios gerados nos 
atendimentos; 
 (f) digitação e encaminhamento de questionários e formulários de pesquisa como 
também a tabulação dos dados obtidos;  
(g) auxiliar na escrita de um artigo científico  
(h) apresentar as ações desenvolvidas no projeto na MIPE. Além disso, o bolsista 
também dará orientação aos demais acadêmicos extensionistas voluntários, 
estudante de extensão curricular e bolsistas de pesquisa do Art. 170 na contribuição 
para elaborar as atividades solicitadas.  

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculados no curso de Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Matemática, Farmácia, Arquitetura ou Engenharias. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: : ser estudante de graduação, regularmente 
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
 o acadêmico deve aceitar e ter comprometimento e capacidade para a realização das 
atividades estabelecidas no plano de trabalho do bolsista.. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
entrevista com os candidatos inscritos, objetivando conhecer as características do seu 
perfil que estão diretamente ou indiretamente relacionadas com o desenvolvimento 
das atividades propostas para o acadêmico bolsista. 

Cronograma da seleção: 
09/03/20 até 13/03/20 – Inscrição dos candidatos através do e-mail 
(aureliof@furb.br) 
O acadêmico deverá encaminhar currículo e histório escolar da graduação. 
 16/03/2020 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala 
S427, Campus I/FURB. (horário vespertino, Coordenador encaminhará horário de 
agendamento das entrevistas) 
 18/03/20 – Divulgação dos resultados.  
23/03/20 – Início das atividades dos bolsistas 

mailto:aureliof@furb.br


Data e local de publicação do resultado dia 18 de março de 2020 via e-mail que foi 
efetivada a inscrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 13  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 682/2019 – PROGRAMA COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE 2020  
COORDENADOR: FABRICIA DURIEUX ZUCCO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Leitura e fichamento acerca do tema Comunicação e Comunidade. Reuniões com 
grupos específicos para mobilização e apresentação do Programa (MAR-OUT). 
Divulgar os resultados dos projetos na mídia regional (OUT-NOV). Reuniões 
quinzenais com professores extensionistas e acadêmicos (bolsistas) para o 
acompanhamento e suporte nas ações. (ABR-DEZ). Produção de vídeo institucional 
(MAR-JUN). Apoio coleta dados campo FOCUS (ABR-MAI; SET-OUT). Elaboração diário 
de campo (JUL e DEZ). Elaboração relatório final (NOV) 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de 
Publicidade e Propaganda 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1 

Perfil do Candidato: 
 Pró-ativo; conhecimento Pacote Office; Boa Redação 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando. Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala 
R-202, a partir das 15h. Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado. 

Data e local de publicação do resultado Website FURB em data a definir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 735/2019 - Projeto Focus (735/2019)  
COORDENADORA:  CYNTHIA BOOS DE QUADROS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com os 
professores: ler e fichar conteúdos sobre identidade regional. - Participar das reuniões 
para a definição dos temas/abordagens. - Participar da definição da base teórica que 
orientará os estudos. - Participar da definição dos procedimentos metodológicos. - 
Participar da elaboração dos planos de trabalho. – Pré-testar o instrumento de coleta 
de dados. - Participar do treinamento dos entrevistadores. - Participar dos trabalhos 
de campo (entrevistas, crítica e verificação telefônica dos questionários) - Codificar as 
perguntas abertas dos questionários. - Digitar os questionários em planilha de excel. 
- Participar da confecção do relatório: apresentação gráfica dos resultados e análise. 
- Agendar e organizar as apresentações dos resultados do projeto para os parceiros 
externos e comunidade acadêmica. - Aplicar o questionário quantitativo de avaliação 
com a comunidade acadêmica envolvida no projeto. - Participar na elaboração do 
relatório final. - Elaborar 1 artigos científicos juntamente com o professor 
coordenador do projeto. - Participar da MIPE 2020. O plano de trabalho do bolsista 
visa a curricularização da extensão 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) vaga para o curso de 
Publicidade e Propaganda. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1 

Perfil do Candidato: 
 interesse e disposição para realizar atividades extensionistas; iniciativa e pró-
atividade; interesse por realizar entrevistas pessoais e telefônicas e demais atividades 
previstas nos trabalhos de campo. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, aptidão 
para a realização de trabalhos de campo.. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando. Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala 
R-202, a partir das 15h. Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.. 

Data e local de publicação do resultado Website FURB em data a definir 

 

 

 



ANEXO 15  

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 684/2019 – Comunica FURB  
COORDENADOR: RAFAEL JOSE BONA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com o professor: 
definir o que será produzido; contatar o coordenador de curso ou projeto de pesquisa 
ou extensão; decidir como será o roteiro; redigir o roteiro; agendar as gravações; 
reservar os equipamentos; produzir o vídeo (gravação); decupar as imagens; editar o 
material selecionado; dar retorno ao coordenador; produzir e divulgar o material nas 
redes sociais digitais (YouTube, Facebook, Instagram e IGTV); zelar por todo o 
equipamento e pela imagem da universidade; e participar da MIPE/FURB. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de 
Publicidade e Propaganda 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1 

Perfil do Candidato: 
 Deve saber manusear equipamentos de vídeo (câmera e acessórios) e edição básica 
em vídeo (Final Cut). 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, aptidão 
para a realização de trabalhos de campo.. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando. Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala 
R-202, a partir das 15h. Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.. 

Data e local de publicação do resultado Website FURB em data a definir 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 16 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 703/2019 – PROJETO COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
2020  
COORDENADOR: FABRICIA DURIEUX ZUCCO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Reuniões para apresentação do projeto junto aos voluntários (MAR). Realização de 
pesquisa bibliográfica acerca do tema da Comunicação Comunitária técnicas de 
persuasão e abordagens da causa social da entidade atendida (MAR e AGO). Organizar 
as Visitas às entidades selecionadas (ABR e AGO). Acompanhar e consolidar o 
diagnóstico da situação-problema das entidades (ABR e SET) Organizar e acompanhar 
a reunião para validação e discussão da instrumentalização da campanha com os 
voluntários (ABR e SET) Registrar o desenvolvimento do conceito criativo 
desenvolvido pela equipe (ABR e SET). Acompanhamento das reuniões de 
brainstorming criativo com a equipe (MAI, JUN, OUT, NOV). Participação na criação 
de layouts e textos publicitários (MAI, JUN, OUT, NOV) Arte finalização das peças 
publicitárias (MAI, JUN, OUT, NOV) Participação na MIPE. Apresentação das 
campanhas completas para os atores externos e validação dos conteúdos (JUL e NOV). 
Aplicação do instrumento qualitativo de avaliação do projeto junto ao publico externo 
(NOV). Aplicação do instrumento quantitativo de avaliação do projeto junto ao 
publico interno (NOV). Elaboração do relatório (NOV). Todas as atividades devem ser 
relatadas no diário de campo. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de 
Publicidade e Propaganda 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação do curso de Publicidade e 
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2020/1 

Perfil do Candidato: 
 Pró-ativo; conhecimento Pacote Office e Adobe; Boa Redação; 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB, aptidão 
para a realização de trabalhos de campo.. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09/03 a 13/03): envio de currículos para o e-mail: 
extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail deve constar o nome do projeto 
que você está se candidatando. Etapa 2 (17/03): entrevista com os candidatos na sala 
R-202, a partir das 15h. Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.. 
 

Data e local de publicação do resultado Website FURB em data a definir 

 

 
 



ANEXO 17  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 750/2019 - Núcleo de Estudos de Ensino da Matemática – NEEM 
 COORDENADOR(A): VIVIANE CLOTILDE DA SILVA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de Extensão Remunerado deverá cumprir suas 20 horas-semanais 
desenvolvendo as seguintes atividades: 
 (1) Participar ativamente das reuniões da equipe interna.  
(2) Auxiliar na elaboração dos materiais para ampliação do acervo do NEEM 
 (3) Auxiliar no empréstimo dos materiais do acervo do NEEM. 
 (4) Elaboração das atividades pedagógicas e materiais de divulgação dos projetos e 
do programa. 
 (5) Acompanhamento das demandas registradas por meio das redes sociais, telefone 
e e-mail e WattsApp institucional e avisar os responsáveis para agendamento 
 (6) Elaborar resumo para a MIPE. 
 (7) Apresentar o projeto na MIPE. 
 (8) Elaborar e entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a 
cada semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade 
ao modelo disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no 
final do primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da bolsa, e 
o segundo, juntamente com o relatório final do projeto.  
(9) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes. 
 (10) Auxiliar na elaboração do artigo. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Há disponível uma vaga para 
acadêmicos do curso de Matemática ou Pedagogia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, no curso de Matemática 
ou Pedagogia, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da 
bolsa. Ter disponibilidade para trabalhar no período matutino 

Perfil do Candidato: 
 - Ser dinâmico na busca e construção de materiais; - Ser proativo para participar das 
atividades; - Ser interessado no desenvolvimento das formações e nas análises dos 
resultados. - Saber trabalhar com internet, Word e Excel.; 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O candidato inscrito será submetido a uma entrevista. Nesta entrevista será verificado 
o conhecimento dele sobre o trabalho com internet, Word e Excel. também será 
verificado se ele possui algum conhecimento das Feiras de Matemática e sua 
concepção de formação e avaliação 

Cronograma da seleção: 
Período de Inscrição: De 09 de março a 13 de março de 2019 A inscrição deverá ser 
realizada por e-mail para feiramat@furb.br com as seguintes informações: 1. Nome 
Completo, Idade e onde mora. 2. Curso e semestre que está cursando. 3. 
Disponibilidade para trabalhar no projeto. Seleção de Bolsistas: Dia: 17 de março de 



2019 A entrevista será realizada no NEEM – sala I 506, no período matutino, conforme 
horário enviado por e-mail aos inscritos.  

Data e local de publicação do resultado O resultado será divulgado no dia 18 de 
março de 2019. Os selecionados serão informados por e-mail. No dia 23 de março os 
bolsistas selecionados deverão se apresentar na sala I-506 (NEEM), às 8h para iniciar 
o trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 18 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 680/2019 – MATEMÁTICA PARALELA 
 COORDENADOR: JONATHAN GIL MÜLLER 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de extensão remunerado poderá completar suas 20 horas semanais através 
do desenvolvimento das seguintes atividades:  
(a) desenvolver materiais de divulgação das propostas do projetos (oficinas e grupo 
colaborativo); 
 (b) efetuar a divulgação das ações propostas na comunidade escolar; 
 (c) auxiliar na preparação e excecução das oficinas realizadas; 
 (d) elaborar os materiais necessários para realização das oficinas;  
(e) efetivar o agendamento das ofincinas;  
(f) aplicar o questionário de avaliação das ações desenvolvidas com publico 
participante;  
(g) criar espaços digitais de divulgação (redes sociais/site/YouTube);  
(h) alimentar os meis digitais com propostas pedagógicas para o ensino de 
Matemática;  
(i) auxiliar na organização do NEEM;  
(j) elaborar a apresentação do projeto para a MIPE;  
(k) apresentar as ações desenvolvidas durante o projeto na MIPE; 
 (l) auxiliar na escrita do artigo científico;  
(m) redigir dois relatórios de bolsista extencionsta, parcial e final. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculados no curso de Matemática, Pedagogia ou Arquitetura 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere à concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
 o acadêmico deve aceitar e ter comprometimento e capacidade para a realização das 
atividades estabelecidas no plano de trabalho do bolsista. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
entrevista com os candidatos inscritos, objetivando conhecer as características do seu 
perfil que estão diretamente ou indiretamente relacionadas com o desenvolvimento 
das atividades propostas para o acadêmico bolsista 

Cronograma da seleção: 
09/03/20 até 16/03/20 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail 
<jgmuller@furb.br>  . 
17/03/20 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala I 
506, Campus I/FURB. 
 18/03/20 -  Divulgação dos resultados.  
23/03/2020 - Início das atividades dos bolsistas 

Data e local de publicação do resultado dia 18 de março de 2020 via e-mail que foi 
efetivada a inscrição e no mural do NEEM, 5º andar do bloco I/campus 1.. 



ANEXO 19 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 755/2019 - A Escrita nas Feiras de Matemática: avaliações e relatos de 
Experiência 
COORDENADOR(A): VIVIANE CLOTILDE DA SILVA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de Extensão Remunerado deverá cumprir suas 20 horas-semanais 
desenvolvendo as seguintes atividades: 
 (1) Participar ativamente das reuniões da equipe interna.  
(2) Auxiliar na elaboração dos materiais para ampliação do acervo do NEEM 
 (3) Auxiliar no empréstimo dos materiais do acervo do NEEM. 
 (4) Elaboração das atividades pedagógicas e materiais de divulgação dos projetos e 
do programa. 
 (5) Acompanhamento das demandas registradas por meio das redes sociais, telefone 
e e-mail e WattsApp institucional e avisar os responsáveis para agendamento 
 (6) Elaborar resumo para a MIPE. 
 (7) Apresentar o projeto na MIPE. 
 (8) Elaborar e entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a 
cada semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade 
ao modelo disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no 
final do primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da bolsa, e 
o segundo, juntamente com o relatório final do projeto.  
(9) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes. 
 (10) Auxiliar na elaboração do artigo. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Há disponível uma vaga para 
acadêmicos do curso de Matemática ou Pedagogia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, no curso de Matemática 
ou Pedagogia, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da 
bolsa. Ter disponibilidade para trabalhar no período matutino 

Perfil do Candidato: 
 - Ser dinâmico na busca e construção de materiais; - Ser proativo para participar das 
atividades; - Ser interessado no desenvolvimento das formações e nas análises dos 
resultados. - Saber trabalhar com internet, Word e Excel.; 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O candidato inscrito será submetido a uma entrevista. Nesta entrevista será verificado 
o conhecimento dele sobre o trabalho com internet, Word e Excel. Também será 
verificado se ele possui algum conhecimento das Feiras de Matemática e sua 
concepção de formação e avaliação 

Cronograma da seleção: 
Período de Inscrição: De 09 de março a 13 de março de 2019 A inscrição deverá ser 
realizada por e-mail para feiramat@furb.br  com as seguintes informações: 1. Nome 
Completo, Idade e onde mora. 2. Curso e semestre que está cursando. 3. 
Disponibilidade para trabalhar no projeto. Seleção de Bolsistas: Dia: 17 de março de 

mailto:feiramat@furb.br


2019 A entrevista será realizada no NEEM – sala I 506, no período matutino, conforme 
horário enviado por e-mail aos inscritos.  

Data e local de publicação do resultado O resultado será divulgado no dia 18 de 
março de 2019. Os selecionados serão informados por e-mail. No dia 23 de março os 
bolsistas selecionados deverão se apresentar na sala I-506 (NEEM), às 8h para iniciar 
o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 20 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 751/2019 - Rede de Feiras de Matemática 
 COORDENADORA: JANAÍNA POFFO POSSAMAI 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
- Auxiliar na elaboração do esboço dos croquis do local de realização dos ambientes 
das Feiras de Matemática; - Secretariar as reuniões da equipe técnica da RFMat; - 
Auxiliar na elaboração e impressão de textos, fichas de inscrição e avaliação de 
trabalhos; - Auxiliar na reestruturação dos regimentos das Feiras; - Auxiliar na 
inscrição de trabalhos; -Auxiliar na elaboração de questionários, aplicação destes 
questionários nas Feiras de Matemática e tabulação dos dados obtidos; - Participação 
em Feiras de Matemática: - Apoio logístico na organização de Feiras de Matemática; 
- Confecção e distribuição de tickets de alimentação nas Feiras e demais atividades 
relacionadas. - Organizar o estande da FURB nas Feiras, bem como permanecer no 
estande para divulgar a FURB. - Auxiliar na digitação e organização dos relatórios das 
Feiras realizadas; - Auxiliar na organização da Feira de Matemática na MIPE e 
participar da MIPE apresentando o projeto; - Organização do NEEM/Laboratório de 
Matemática. - Elaboração do relatório do bolsista. - Auxiliar na produção de Artigos 
Científicos referentes às Feiras de Matemática; - Auxiliar na produção do relatório 
final do projeto. * Entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um 
a cada semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade 
ao modelo disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no 
final do primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da bolsa, e 
o segundo, juntamente com o relatório final do projeto. * Manter atualizado seu 
currículo na Plataforma Lattes. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Há 1 vaga para bolsista – 
aceita-se acadêmicos do curso de Matemática 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
 - Ser dinâmico. - Saber trabalhar com internet, Word e Excel. - Ter disponibilidade 
para trabalhar no período matutino.; 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O candidato inscrito será submetido a uma entrevista 

Cronograma da seleção: 
Período de Inscrição: De 09 de março a 13 de março de 2019 A inscrição deverá ser 
realizada por e-mail para feiramat@furb.br com as seguintes informações: 1. Nome 
Completo, Idade e onde mora. 2. Curso e semestre que está cursando. 3. 
Disponibilidade para trabalhar no projeto. Seleção de Bolsistas: Dia: 17 de março de 
2019 A entrevista será realizada no NEEM – sala I 506, no período matutino, conforme 
horário enviado por e-mail aos inscritos. Entrega de resultado de seleção: Até dia 18 
de março de 2019 



Data e local de publicação do resultado O resultado será divulgado no dia 18 de 
março de 2019. Os selecionados serão informados por e-mail. No dia 23 de março os 
bolsistas selecionados deverão se apresentar na sala I-506 (NEEM), às 8h para iniciar 
o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 21 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 724/2019 - Programa Economia Solidária, Inclusão Socioeconômica e 
Cooperativismo Social  
PROPONENTE: CLAUDIA SOMBRIO FRONZA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Contribuirá com o processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público 
alvo das associações/cooperativa, realizará o registro fotográfico das atividades e 
elaborará a memória das ações socioeducativas; realizará pesquisa bibliográfica e 
levantamento de temas e materiais relevantes para reuniões e formações; auxiliará 
na realização dos eventos e de atividades conjuntas; confeccionará materiais 
utilizados em palestras e eventos de divulgação; auxiliará na confecção e atualização 
dos meios de comunicação eletrônicos; participará da elaboração dos relatórios; 
apresentará trabalhos em eventos; integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos 
nas atividades de extensão e colaborar para realização das atividades propostas nos 
projetos vinculantes. Entregará dois (02) diários técnicos referentes às suas 
atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência do presente edital 
e em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade. Será 
responsável pela organização dos arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos 
materiais no local. Deverá participar da MIPE com a realização de resumo e painel e 
apresentação oral sobre o funcionamento do projeto e as atividades realizadas. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) Curso vinculado: 
Ciências Sociais, Direito e Serviço Social 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Os candidatos deverão: 
 1. ter aproveitamento mínimo de 70% nas disciplinas cursadas. 
 2. ter capacidade de sugerir e participar propositiva no planejamento e avaliação das 
ações. 3. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e 
necessário.  
4. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em 
situações reais. 
 5. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia. 
 6. ser assíduo e responsável no cumprimento de horário e ausência de faltas, 
cumprimento das ações individuais e nas reuniões da equipe, apresentação dos 
relatórios de atividades.  
7. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros 
cursos da equipe e nas atividades. 
 8. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades 
solicitadas, para integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  



Os bolsistas serão selecionados pelo exame de seu histórico de graduação e por 
entrevista. 

Cronograma da seleção: 
Período de inscrição de bolsistas - de 09 a 13 de março de 2020. O candidato deverá 
encaminhar e-mail para itcp@furb.br, contendo nome do projeto, currículo e 
histórico escolar.  Seleção de bolsista – dia 16 de março de 2020, local de realização 
da seleção – Sala L 106 – Campus 1 Horário – às 15h. 30min. 

Data e local de publicação do resultado dia 18 de fevereiro, no mural da ITCP e DAEX, 
por meio de correio eletrônico. 
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ANEXO 22  
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 725/2019 - Direito, Reintegração Socioeconômica e Ressocialização  
PROPONENTE: CLAUDIA SOMBRIO FRONZA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
- Acompanhar as reuniões, atividades de organização e planejamento da equipe 
ITCP/FURB; - Participar das ações de planejamento estratégico junto à equipe deste 
projeto; - Apoiar na organização as ações de educação continuada e acompanhar o 
percurso formativo "Voltando ao Mundo do Trabalho"; - Apoiar na redação dos 
relatórios/atas e demais documentos produzidos durante bolsa de extensão 
relacionado percurso formativo "Voltando ao Mundo do Trabalho"; - Participar em 
eventos científicos relacionados às atividades de formação e capacitação em 
Economia Solidária; - Acompanhar as ações do Conselho de Comunidade (estratégia 
de articulações intersetorial) - Apoiar a redação dos relatórios semestrais. - Entregar 
dois (02) diários técnicos referentes às suas atividades, um (01) a cada semestre 
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo 
disponibilizado no site da Universidade. - Contatar participantes do percurso 
formativo e identificar as razões em caso de desistência ou infrequência, notificando 
os motivos ao executor do projeto e Central de Execução Penal; -Dar suporte aos 
docentes da ITCP/FURB nas assessorias multiprofissionais de acordo com a respectiva 
formação acadêmica; - Participar de eventos científicos, das atividades do grupo de 
pesquisa e outras atividades de formação e capacitação em Economia Solidária; - 
Apoiar a redação dos relatórios e artigo de sistematização para publicação. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga - Serviço Social 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Os candidatos deverão: 
 1. ter aproveitamento mínimo de 70% nas disciplinas cursadas. 
 2. ter capacidade de sugerir e participar propositiva no planejamento e avaliação das 
ações. 3. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e 
necessário.  
4. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em 
situações reais. 
 5. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia. 
 6. ser assíduo e responsável no cumprimento de horário e ausência de faltas, 
cumprimento das ações individuais e nas reuniões da equipe, apresentação dos 
relatórios de atividades.  
7. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros 
cursos da equipe e nas atividades. 
 8. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades 
solicitadas, para integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  



Os bolsistas serão selecionados pelo exame de seu histórico de graduação e por 
entrevista. 

Cronograma da seleção: 
Período de inscrição de bolsistas - de 09 a 13 de março de 2020. O candidato deverá 
encaminhar e-mail para itcp@furb.br, contendo nome do projeto, currículo e 
histórico escolar.  Seleção de bolsista – dia 16 de março de 2020, local de realização 
da seleção – Sala L 106 – Campus 1 Horário – às 16h. 30min. 

Data e local de publicação do resultado dia 23 de fevereiro, no mural da ITCP e DAEX, 
por meio de correio eletrônico. 
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ANEXO 23 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: 742/2019 – EDUCOMUNICAR: comunicação, educação e Economia Solidária  
PROPONENTE: VALMOR SCHIOCHET 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Publicidade e propaganda ou jornalismo. Mar/2020 – Dez/2020 - Participação nas 
reuniões semanais de estudo, planejamento e avaliação, nas reuniões de equipe que 
forem agendadas pela Coordenação da ITCP e em atividades organizadas pela 
PROPEX; Mar/2020 - Participar das ações de planejamento estratégico junto à equipe 
deste projeto; Mar/2020 – Nov/2020 - Colaborar para produção de materiais gráficos, 
comunicação e publicitário; Mar/2020 – Dez/2020 - Atualizar os conteúdos nas redes 
sociais; Mar/2020 – Dez/2020 - Realização de estudos bibliográficos sobre os temas 
geradores; Mar/2020 – Out/2020 - Participação na elaboração de materiais 
educativos e didáticos (cartaz, folder, entre outros); Mar/2020 – Nov/2020 - 
Realização de abordagens educativas sobre mídias sociais; Jun/Julho/2020 - 
Contribuição na elaboração de resumos para eventos científicos. Setembro/2020 - 
Participação em eventos científicos para apresentação de trabalhos; - Entregar dois 
(02) diários técnicos referentes às suas atividades, um (01) a cada semestre durante 
o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo 
disponibilizado no site da Universidade. Mar/2020 – Dez/2020 - Dar suporte aos 
docentes da ITCP/FURB nas assessorias multiprofissionais de acordo com a respectiva 
formação acadêmica; Dez/2020 Apoiar a redação dos relatórios de sistematização 
para publicação 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s 01 vaga: Publicidade e 
propaganda ou Jornalismo 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
a partir do 4º semestre a que se refere a concessão da bolsa.. 

Perfil do Candidato: 
Os candidatos deverão: 
 1. ter aproveitamento mínimo de 70% nas disciplinas cursadas. 
 2. ter capacidade de sugerir e participar propositiva no planejamento e avaliação das 
ações. 3. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e 
necessário.  
4. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em 
situações reais. 
 5. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia. 
 6. ser assíduo e responsável no cumprimento de horário e ausência de faltas, 
cumprimento das ações individuais e nas reuniões da equipe, apresentação dos 
relatórios de atividades.  
7. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros 
cursos da equipe e nas atividades. 



 8. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades 
solicitadas, para integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Os bolsistas serão selecionados pelo exame de seu histórico de graduação e por 
entrevista. 

Cronograma da seleção: 
Período de inscrição de bolsistas - de 09 a 13 de março de 2020. O candidato deverá 
encaminhar e-mail para itcp@furb.br, contendo nome do projeto, currículo e 
histórico escolar.  Seleção de bolsista – dia 16 de março de 2020, local de realização 
da seleção – Sala L 106 – Campus 1 Horário – às 14h. 30min. 

Data e local de publicação do resultado dia 23 de fevereiro, no mural da ITCP e DAEX, 
por meio de correio eletrônico. 
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ANEXO 24 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 726/2019 -  ECONOMIA SOLIDÁRIA E SUSTENTABILIDADE: GESTÃO DA 
PRODUÇÃO E SOCIAL PARA O FORTALECIMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS 
TRABALHADORES DE COLETORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DE BLUMENAU – 
COOPERRECIBLU  
COORDENADOR(A): RAQUEL ANDRADE REBELO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Março a Dezembro de 2020 - Contribuirá com o processo de sensibilização e 
mobilização da equipe e do público alvo das COOPERRECIBLU; Março a Dezembro de 
2020 - Realizará o registro fotográfico das atividades e elaborará a memória das ações 
socioeducativas; Março a Dezembro de 2020 - Análise do processo produtivo da 
COOPERRECIBLU para retirada de tempos dos processos produtivos conforme 
orientação; Março a Dezembro de 2020 - Participar das reuniões com os gestores da 
COOPERRECIBLU, para ações de implementação dos indicadores de performance; 
Março a Dezembro de 2020 - Realizará pesquisa bibliográfica e levantamento de 
temas e materiais relevantes para reuniões e formações; Março a Dezembro de 2020 
Entregará dois (02) diários técnicos referentes às suas atividades, um (01) a cada 
semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao 
modelo disponibilizado no site da Universidade. Março a Dezembro de 2020 - 
Auxiliará na realização dos eventos e de atividades conjuntas e confeccionará 
materiais utilizados em palestras e eventos de divulgação; Março a Dezembro de 2020 
- Auxiliará na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos; Março 
a Dezembro de 2020 - Apresentará trabalhos em eventos; Março a Dezembro de 2020 
- Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas atividades de extensão e 
colaborar para realização das atividades propostas nos projetos vinculantes; Março a 
Dezembro de 2020 - Será responsável pela organização dos arquivos do Projeto e 
manutenção da ordem dos materiais no local; Março a Dezembro de 2020 - Deverá 
participar da 14ª MIPE com a realização de resumo e painel e apresentação oral sobre 
o funcionamento do projeto e as atividades realizadas; Dezembro de 2020 - 
Participará da elaboração do relatório final 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s 01 Vaga – Bolsista, devidamente 
matriculada nos cursos de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia 
Florestal e Engenharia Ambiental 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 
matemáticas; análise e interpretação; analisar risco e retorno financeiro; ter iniciativa; 
ter determinação; criatividade; vontade de aprender; capacidade para elaborar; 
abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 
exercício acadêmico; desenvolver capacidade de transferir conhecimento da área 



acadêmica para o exercício; capacidade para elaborar e implementar resumos, 
artigos, relatórios; correlacionar a teoria com a prática; ser pró-ativo (a); 
relacionamento com a comunidade; capacidade de trabalhar em equipe; capacidade 
de organização e gerenciamento de rotinas de trabalho; autonomia no 
desenvolvimento de atividades. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico. O currículo 
Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de Inscrição. b) Análise da Ficha 
de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar Ficha de Inscrição para 
profrar@furb.br, rodrigocardososc@hotmail.com com cópia para itcp@furb.br 
contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e a Fase .2. 
Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em 
desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário para 
atuar no projeto (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual (10 minutos). 
Prova de Título (Peso 7,0) e Entrevista (Peso 3,0). 

Cronograma da seleção: 
Período de inscrição de bolsistas - de 09 a 13 de março de 2020. O candidato deverá 
encaminhar e-mail para itcp@furb.br, contendo nome do projeto, currículo e 
histórico escolar.  Seleção de bolsista – dia 16 de março de 2020, local de realização 
da seleção – Sala L 106 – Campus 1 Horário (será encaminhado email com 
agendamento para entrevista. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado na porta da sala L106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 25 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 732/2019 - REDES DE COLABORAÇÃO SOLIDÁRIA 
COORDENADOR: JAISON HINKEL 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
auxiliar no planejamento, realização e avaliação das seguintes ações: 08 reuniões de 
planejamento, acompanhamento e monitoramento das ações propostas pelo pelo 
Programa; viabilizar a abordagem sobre temas relacionados às ações desenvolvidas 
neste Programa em disciplinas de graduação e pós-graduação; contribuirá com o 
processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das ações; 
realizará o registro fotográfico das atividades e elaborará a memória das ações; 
realizará pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e materiais relevantes para 
as ações do Programa; auxiliará na realização dos eventos e de atividades conjuntas; 
confeccionará materiais utilizados nas ações; auxiliará na confecção e atualização dos 
meios de comunicação eletrônicos vinculados ao Programa; participará da elaboração 
dos relatórios; apresentará trabalhos em eventos; integrar-se-á com acadêmicos de 
outros cursos nas atividades de extensão conjuntas relativas à ITCP/FURB. Será 
responsável pela organização dos arquivos do Programa e manutenção da ordem dos 
materiais no local. Deverá participar da MIPE com a realização de resumo, painel e 
apresentação oral. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado(s) 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos do curso de Serviço Social ou Psicologia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Possuir experiência em projetos de extensão ou pesquisa, preferencialmente 
vinculados à Economia Solidária; habilidade para trabalhar em grupo; clareza e 
facilidade de comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de 
redes sociais; autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; 
disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do 
projeto no período vespertino e matutino.. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 
Ficha de Inscrição para jhinkel@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo 
obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço 
Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em 
desenvolver ações no programa (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário 
para atuar no programa (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual (10 
minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer 
seleção de mais de 12 candidatos na Análise Documental. 



Cronograma da seleção: 
envio da inscrição para os e-mails jhinkel@furb.br e itcp@furb.br entre 09 a 13 de 
março. Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados por e-mail. As 
entrevistas serão realizadas no dia 17 de março (local e horário serão informados por 
e-mail) A divulgação do resultado será dia 18 de março. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado na porta da sala L106. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 26 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-
GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA  
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO  
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO  
 
PROJETO: 731/2019 - Ações territoriais: organização, produção e comercialização 
solidária  
COORDENADOR: JAISON HINKEL 
 

Plano de Trabalho do Bolsista: auxiliar no planejamento, realização e avaliação das 
seguintes ações: 08 reuniões com os atores sociais dos territórios; 06 reuniões com a 
equipe do projeto; 04 ações de treinamento e suporte para geração de conteúdo para 
Rádio; 12 oficinas de produção artesanal; 4 visitas técnicas e 8 oficinas para qualificar 
a produção de alimentos; viabilizar a abordagem sobre temas relacionados às ações 
desenvolvidas neste projeto em 3 (três) disciplinas de graduação; publicar 1 (um) 
artigo acadêmico; contribuir com o processo de sensibilização e mobilização da 
equipe e do público alvo das ações; realizar o registro fotográfico das atividades e 
elaborará a memória das ações; realizar pesquisa bibliográfica e levantamento de 
temas e materiais relevantes para as ações do projeto; confeccionar materiais 
utilizados nas ações; auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação 
eletrônicos vinculados ao projeto; participar da elaboração dos relatórios; apresentar 
trabalhos em eventos; integrar-se com acadêmicos de outros cursos nas atividades de 
extensão conjuntas relativas à ITCP/FURB. Será responsável pela organização dos 
arquivos do projeto e manutenção da ordem dos materiais. Deverá participar da MIPE 
com a realização de resumo, painel e apresentação oral. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos do curso de Artes Visuais, Design ou Moda 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.. 

Perfil do Candidato: 
Possuir experiência em projetos de extensão ou pesquisa, preferencialmente 
vinculados à Economia Solidária; habilidade para atuar em produção artesanal; 
clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote 
Office e de redes sociais; autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e 
organização; disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as 
atividades do projeto no período vespertino e matutino.. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 
Ficha de Inscrição para jhinkel@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo 
obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço 
Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em 
desenvolver ações no programa (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário 
para atuar no programa (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual (10 



minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer 
seleção de mais de 12 candidatos na Análise Documental. 

Cronograma da seleção: 
Envio da inscrição para os e-mails jhinkel@furb.br e itcp@furb.br entre 09 a 13 de 
março. Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados por e-mail. As 
entrevistas serão realizadas no dia 17 de março (local e horário serão informados por 
e-mail) A divulgação do resultado será dia 18 de março. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado na porta da sala L106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 27 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: 752 / 2019 - CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E GESTÃO 
FINANCEIRA DA VITRINE ECOSOL  
COORDENADORA: LUCINÉIA SANCHES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
mar/2020 - dez/2020 - Participar das reuniões de estudo, planejamento, 
monitoramento, avaliação, oficinas e cursos. mar/2020 - dez/2020 - Participar das 
reuniões com a equipe dos demais projetos vinculados ao programa Redes de 
Colaboração Solidária. mar/2020 - dez/2020 - Contribuir nos processos de 
organização das ações para a viabilidade das rotinas administrativas do projeto (atas, 
relatórios, organização de materiais, lista de presença e frequências, entre outros). 
mar/2020 - dez/2020 - Desenvolver estudos bibliográficos sobre os temas pertinentes 
ao projeto. mar/2020 - dez/2020 - Auxiliar laboração de relatório parcial de 
atividades. mar/2020 - dez/2020 - Participar do Grupo de Pesquisa em Economia 
Solidária, Trabalho e Desenvolvimento Regional, vinculado ao CNPq. mai/2020 - 
dez/2020 - Participar de eventos científicos para apresentação de trabalhos. jul/2020 
- Participar do Fórum de Extensão set/2020 - Participar e apresentar trabalho na 
Mostra Integrada de Ensino-Pesquisa-Extensão e Cultura/FURB. mai/2020 - dez/2020 
- Participar da elaboração de resumo(s) e artigo(s) para eventos científicos. dez/2020 
- Contribuir para a elaboração de relatório final das atividades do projeto CRIAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO E GESTÃO FINANCEIRA DA VITRINE ECOSOL. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 01 Vaga – Bolsista, devidamente 
matriculada nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 
matemáticas; análise e interpretação; analisar risco e retorno financeiro; ter iniciativa; 
ter determinação; criatividade; vontade de aprender; capacidade para elaborar; 
abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 
exercício acadêmico; desenvolver capacidade de transferir conhecimento da área 
acadêmica para o exercício; capacidade para elaborar e implementar resumos, 
artigos, relatórios; correlacionar a teoria com a prática; ser pró-ativo (a); 
relacionamento com a comunidade; capacidade de trabalhar em equipe; capacidade 
de organização e gerenciamento de rotinas de trabalho; autonomia no 
desenvolvimento de atividades. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 



Ficha de Inscrição para profrar@furb.br, rodrigocardososc@hotmail.com com cópia 
para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, 
Curso e a Fase .2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição 
do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade 
de horário para atuar no projeto (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual 
(10 minutos). Prova de Título (Peso 7,0) e Entrevista (Peso 3,0).. 

Cronograma da seleção: 
Inscrição deverá ser feita pelos e-mails profrar@furb.br, 
rodrigocardososc@hotmail.com e itcp@furb.br entre 09 a 13 de março. Os 
candidatos selecionados para entrevista terão comunicados por e-mail. As entrevistas 
serão realizadas no dia 17 de março (local e horário serão informados por e-mail pela 
coordenação)  

Data e local de publicação do resultado No dia 16 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado na porta da sala L106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 28 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: 757/2019 A permacultura como forma de inclusão socioeconômica solidária 
sustentável  
COORDENADOR: VALMOR SCHIOCHET 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
- Participação nas reuniões semanais de estudo, planejamento e avaliação, nas 
reuniões de equipe que forem agendadas pela Coordenação da ITCP e em atividades 
organizadas pela PROPEX. - Paricipar do Fórum de Extensão 01/07/2020, Seminários 
de Extensão e da 14ª MIPE. - Visitas e acompanhamento das composteiras, - 
Acompanhamento das atividades, reuniões oficinas junto ao IPEVI. - Auxilio e 
acompanhamentos da implantação dos quintais produtivos agroecológicos, - 
Realização de estudos bibliográficos sobre os temas geradores) - Participação na 
elaboração de materiais educativos e didáticos (cartaz,folder,entre outros). - 
Realização de abordagens educativas. - Acompanhamento e contribuição na 
elaboração de resumos para eventos científicos. - Participação em eventos científicos 
para apresentação de trabalhos 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 0 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos dos cursos de Engenharia Florestal, Biologia ou Fármácia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
ter completado no mínimo 02 (duas) fases no curso; possuir experiência atividades 
comunitárias, preferencialmente vinculados educação popular; habilidade para 
trabalhar em grupo; clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; conhecimento 
básico do Pacote Office e de redes sociais; autonomia e pró-atividade; pontualidade, 
assiduidade e organização; disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para 
desenvolver as atividades do projeto no período vespertino e matutino. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 
Ficha de Inscrição para profrar@furb.br, rodrigocardososc@hotmail.com com cópia 
para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, 
Curso e a Fase .2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição 
do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade 
de horário para atuar no projeto (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual 
(10 minutos). Prova de Título (Peso 7,0) e Entrevista (Peso 3,0).. 

Cronograma da seleção: 
Período de inscrição de bolsistas - de 09 a 13 de março de 2020. O candidato deverá 
encaminhar e-mail para itcp@furb.br, contendo nome do projeto, currículo e 



histórico escolar.  Seleção de bolsista – dia 16 de março de 2020, local de realização 
da seleção – Sala L 106 – Campus 1 Horário (será encaminhado email com 
agendamento para entrevista. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado na porta da sala L106. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 29 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

PROGRAMA: 632-2019 – PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA INFÂNCIA  
COORDENADOR: MAURO MARCELO MATTOS 
 

O bolsista da área de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação deverá:  
 

a) Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe(MAR-
SET/1h;)(Ativ:3.1)  

b) Participar da definição das diretrizes gerais do software no contexto do ensino 
fundamental (MAR-MAI/1h;)(Ativ:3.2)  

c) Acompanhar a definição dos objetivos de aprendizagem e requisitos 
funcionais e nao funcionais do projeto(MAR-ABR/1h;)(Ativ:3.3)  

d) Participar do desenvolvimento do software com base no modelo de 
prototipação evolutiva (MAR-DEZ/1h;)(Ativ:4.1)  

e) Participar especificação e avaliação/validação in-house dos construtos 
produzidos (ABR-SET/1h;)(Ativ:4.2)  

f) Participar elaboração dos modelos de problemas e materiais de apoio (ABR-
SET/1h;)(Ativ:4.3)  

g) Participar da integração das funcionalidades de forma a conceber o produto 
final (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:4.4)  

h) Desenvolver a documentação do software (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:4.5)  
i) Coordenar do desenvolvimento do software com base no modelo de 

prototipação evolutiva (Ativ:5.1)  
j) Participar especificação e avaliação/validação in-house dos construtos 

produzidos (ABR-SET/1h;)(Ativ:5.2)  
k) Participar elaboração dos modelos de problemas e materiais de apoio (ABR-

DEZ/1h;)(Ativ:5.3)  
l) Participar da integração das funcionalidades de forma a conceber o produto 

final (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:5.4)  
m) Desenvolver a documentação do software (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:5.5)  
n) Desenvolver a configuração do backend do jogo configurar e implantar o 

backend do jogo em um servidor(ABR-OUT/1h;)(Ativ:6.1)  
o) Acompanhar os indicadores de uso do jogo(ABR-DEZ/1h;)(Ativ:6.2)  
p) Realizar estudo da base teórica acerca do tema (MAR-SET/1h;)(Ativ:7.1)  
q) Participar do fórum de extensão 2020 e seminários promovidos pela DAEX 

participar do fórum de extensão 2020 e seminários promovidos pela 
Daex(JUN/1h;)(Ativ:9.1)  

r) Participar do evento MIPE/FURB, enquanto o projeto estiver sendo executado 
e apresentar os resultados parciais até o momento participar do MIPE 
2020(SET/1h;)(Ativ:9.2)  

s) Participar do desenvolvimento do relatório final(Ativ:10.1)  
 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudantes 
dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação em 
qualquer semestre.   



Valor da Bolsa para 2020: R$800,00 

Período de duração da bolsa: 10 meses 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.  

Perfil do Candidato: Ter domínio de programação para o ambiente Unity ou 
programação C#, ter domínio das ferramentas de tecnologia digital (como Power 
point, Word, Excel básico etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ser 
pró-ativo e ter autonomia; ter habilidades para trabalhar em grupo.  

Metodologia e processo de avaliação da seleção: 
O processo de seleção será realizado por meio de três instrumentos de avaliação:  
(ETAPA1) análise do currículo; 
(ETAPA2) desenvolvimento de um exemplo de prova de conceito para verificar 
domínio na ferramenta Unity; 
(ETAPA3) entrevista com os 3 mais bem avaliados na etapa escrita.  
 
Os critérios de avaliação utilizados em cada etapa serão:  
(ETAPA1) avaliação do currículo; 
(ETAPA2) rendimento na avaliação de domínio da ferramenta; 
(ETAPA3) adequada expressão oral, demonstrando clareza e facilidade de 
comunicação; ter disponibilidade de 20h semanais de trabalho distribuídos de 
segunda a sexta-feira; demonstrar pró-atividade e autonomia; demonstrar 
entusiasmo pelo projeto. 
 
 

Cronograma da seleção:  
Etapa 1 (6 a 13/03/2020):  
Envio de currículos para o e-mail: mattos@furb.br 
 
Etapa 2 (16/03/2020): Prova de implementação em Unity  
Local: LDTT – Laboratório de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia sala 
S223 – campus I. 
Horário: das 14h às 16h (início às 14h) 
 
Etapa 3 (16/03/2020) – Entrevista  
Local: Sala S-223 (LDTT), com o Prof. Mauro Mattos 
Horário: das 16h às 17h 

Data e local de publicação do resultado final: 18/03/2020, no endereço: 

http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas  
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 30 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: 768/2019 EDUJORNALISMO E LETRAMENTO DIGITAL 
 COORDENADOR: SANDRO LAURI DA SILVA GALARÇA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
a) Participar de encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas 
e docentes responsáveis pelo projeto. b) Elaborar e colaborar com a formação de 
professores junto ao Espaço de Formação e Experimentação em Tecnologias para 
Professores (Efex) c) Planejar e apresentar o projeto na semana de formação docente 
nas Escola de Educação Básica Honório Miranda e Frei Godofredo. d) Planejar e 
ministrar oficinas interdisciplinares sobre EduJornalismo e Letramento Digital. e) 
Planejar e ministrar oficinas de produção de conteúdo informativo digital multimídia, 
em formato de texto escrito ou oral. f) Participar da MIPE. g) Participar do seminário 
interdisciplinar. h) Elaborar relatório final de atividades. i) Elaborar artigo científico 
para divulgação das ações do projeto. j) Colaborar em outras atividades para o 
andamento do projeto conforme houver necessidade. k) Produzir conteúdo para o 
Blog do Edujornalismo 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 1 (uma) vaga preferencialmente 
para estudante do curso de Jornalismo. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Ter domínio da norma culta da língua portuguesa para elaboração de relatórios, 
artigos e pôsteres; ter domínio das ferramentas de tecnologia digital (como power 
point, word, excel básico etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; 
qualidade e agilidade na produção de textos jornalísticos; ser pró-ativo e ter 
autonomia 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Etapa 1. Entrevista e análise de currículo. Etapa 2. Prova teórica. Critérios: Domínio na 
escrita, qualidade geral do texto, coesão e coerência na argumentação 

Cronograma da seleção: 
09/03 a 13/03/2020 – Período de inscrição. Local: (entregar currículo ) CCHC -  
Horário: das 8h às 22h  
16/03/2020 - Prova e Entrevista -  Local: Sala R-129 (Laboratório de Jornalismo Digital) 
com o Prof. Sandro Lauri da Silva Galarça  Horário: das 16h às 18h 

Data e local de publicação do resultado 18/03/2020, no Website FURB, Murais do 
Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, sala R-129 (Laboratório de Jornalismo 
Digital). 

 

 
 



 
ANEXO 31 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

PROJETO: 784/2019 - ODONTOGAME: Pensamento Computacional e Saúde Bucal  
COORDENADOR DO PROJETO: DALTON SOLANO DOS REIS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista da área de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação deverá: a) 
Receber treinamento acerca do projeto (Ativ:1.2); b) Participar da concepção do 
roteiro (Ativ:2.1); c) Participar da concepção do storyboard (Ativ:2.2); d) Colaborar no 
desenvolvimetno do documento de game overview (Ativ:2.3); e) Participar da 
construção do guia de estilo de arte (Ativ:3.1); f) Participar do detalhamento das 
regras do jogo (Ativ:3.2); g) Acompanhar a redação do documento de game design 
(JUN/1h;) (Ativ:3.3); h) Participar da construção do protótipo de baixa fidelidade 
(Ativ:4.1); i) Participar da avaliação da jogabilidade do protótipo (Ativ:4.2); j) Participar 
da redação do documento de game script (Ativ:4.3); k) Implementar o jogo (Ativ:5.1); 
l) Desenvolver o conjunto de assets do jogo em parceria com a Repúblika (Ativ:5.2); 
m) Acompanhar a realização dos testes e efetivar correções em problemas 
identificados realização dos testes (Ativ:6.3); n) Avaliação dos testes (Ativ:6.4); o) 
Desenvolver a configuração do backend do jogo e implantar o backend do jogo 
(Ativ:7.1); p) Realizar o processo de preparação para publicação na loja junto ao DTI 
disponibilizar game na apple store (Ativ:8.1); q) Realizar o processo de preparação 
para publicação na loja junto ao DTI disponibilizar game na play store (Ativ:8.2); r) 
Realizar o processo de publicação na web (Ativ:8.3); s) Acompanhar a utilização do 
jogo em atividades de campo com o FurbMóvel (Ativ:8.4); t) Participar da produção 
do artigo sobre o tema (Ativ:9.1); u) Realizar a produção do relatório parcial do 
bolsista produzir o relatório parcial do bolsista (Ativ:9.2); v) Participar do 
desenvolvimento do banner e apresentação no MIPE 2020 (Ativ:9.3); w) Participar do 
fórum de extensão 2020 e seminários promovidos pela DAEX (Ativ:9.5); x) Participar 
do evento MIPE/FURB, enquanto o projeto estiver sendo executado e apresentar os 
resultados parciais até o momento (Ativ:9.6); y) Participar do desenvolvimento do 
relatório final (Ativ:10.1) 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 1 (uma) vaga para estudantes dos 
cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação em 
qualquer semestre. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Ter domínio de programação para o ambiente Unity ou programação C#, ter domínio 
das ferramentas de tecnologia digital (como Power point, Word, Excel básico etc.) 
para sistematização e divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia; ter 
habilidades para trabalhar em grupo. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  



O processo de seleção será realizado por meio de três instrumentos de avaliação: 
(ETAPA1) análise do currículo; (ETAPA2) desenvolvimento de um exemplo de prova 
de conceito para verificar domínio na ferramenta Unity; (ETAPA3) entrevista com os 
3 mais bem avaliados na etapa escrita. Os critérios de avaliação utilizados em cada 
etapa serão: (ETAPA1) avaliação do currículo; (ETAPA2) rendimento na avaliação de 
domínio da ferramenta; (ETAPA3) adequada expressão oral, demonstrando clareza e 
facilidade de comunicação; ter disponibilidade de 20h semanais de trabalho 
distribuídos de segunda a sexta-feira; demonstrar pró-atividade e autonomia; 
demonstrar entusiasmo pelo projeto. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09 a 13/03/2020): Envio de currículos para o e-mail: dalton@furb.br  
Etapa 2 (16/03/2020): Prova de implementação em Unity Local: LDTT – Laboratório 
de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia sala S223 – campus I. Horário: das 
14h às 16h Etapa 3 (16/03/2020) – Entrevista Local: Sala S-223 (LDTT), com o Prof. 
Mauro Mattos Horário: das 16h às 17h 

Data e local de publicação do resultado - 18/03/2020, no endereço: 
http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 32 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 633/2019 – FURBOT – DESENVOLVIMENTO COGNITIVO INFANTIL ATRAVÉS 
DE ATIVIDADES DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES  
COORDENADOR DO PROJETO: MAURO MARCELO MATTOS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista da área de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação deverá: a) 
Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe(MARSET/1h;)(Ativ:3.1) 
b) Participar da definição das diretrizes gerais do software no contexto do ensino 
fundamental (MAR-MAI/1h;)(Ativ:3.2) c) Acompanhar a definição dos objetivos de 
aprendizagem e requisitos funcionais e nao funcionais do projeto(MAR-
ABR/1h;)(Ativ:3.3) d) Participar do desenvolvimento do software com base no modelo 
de prototipação evolutiva (MAR-DEZ/1h;)(Ativ:4.1) e) Participar especificação e 
avaliação/validacao in-house dos construtos produzidos (ABR-SET/1h;)(Ativ:4.2) f) 
Participar elaboração dos modelos de problemas e materiais de apoio 
(ABRSET/1h;)(Ativ:4.3) g) Participar da integração das funcionalidades de forma a 
conceber o produto final (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:4.4) h) Desenvolver a documentação do 
software (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:4.5) i) Coordenar do desenvolvimento do software com 
base no modelo de prototipação evolutiva (Ativ:5.1) j) Participar especificação e 
avaliação/validacao in-house dos construtos produzidos (ABR-SET/1h;)(Ativ:5.2) k) 
Participar elaboração dos modelos de problemas e materiais de apoio 
(ABRDEZ/1h;)(Ativ:5.3) l) Participar da integração das funcionalidades de forma a 
conceber o produto final (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:5.4) m) Desenvolver a documentação do 
software (ABR-DEZ/1h;)(Ativ:5.5) n) Desenvolver a configuração do backend do jogo 
configurar e implantar o backend do jogo em um servidor(ABR-OUT/1h;)(Ativ:6.1) o) 
Acompanhar os indicadores de uso do jogo(ABR-DEZ/1h;)(Ativ:6.2) p) Realizar estudo 
da base teórica acerca do tema (MAR-SET/1h;)(Ativ:7.1) q) Participar o processo dos 
bolsistas(ABR-OUT/1h;)(Ativ:7.2) r) Participar do fórum de extensão 2020 e 
seminários promovidos pela DAEX participar do fórum de extensao 2020 e seminários 
promovidos pela daex(JUN/1h;)(Ativ:9.1) s) Participar do evento MIPE/FURB, 
enquanto o projeto estiver sendo executado e apresentar os resultados parciais até o 
momento participar do mipe 2020(SET/1h;)(Ativ:9.2) t) Participar do 
desenvolvimento do relatório final(Ativ:10.1) 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 1 (uma) vaga para estudantes dos 
cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação em 
qualquer semestre. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 
Ter domínio de programação para o ambiente Unity ou programação C#, ter domínio 
das ferramentas de tecnologia digital (como Power point, Word, Excel básico etc.) 
para sistematização e divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia; ter 
habilidades para trabalhar em grup 



Metodologia e processo de avaliação da seleção  
O processo de seleção será realizado por meio de três instrumentos de avaliação: 
(ETAPA1) análise do currículo; (ETAPA2) desenvolvimento de um exemplo de prova 
de conceito para verificar domínio na ferramenta Unity; (ETAPA3) entrevista com os 
3 mais bem avaliados na etapa escrita. Os critérios de avaliação utilizados em cada 
etapa serão: (ETAPA1) avaliação do currículo; (ETAPA2) rendimento na avaliação de 
domínio da ferramenta; (ETAPA3) adequada expressão oral, demonstrando clareza e 
facilidade de comunicação; ter disponibilidade de 20h semanais de trabalho 
distribuídos de segunda a sexta-feira; demonstrar pró-atividade e autonomia; 
demonstrar entusiasmo pelo projeto. 

Cronograma da seleção: 
Etapa 1 (09 a 13/03/2020): Envio de currículos para o e-mail: dalton@furb.br Etapa 2 
(16/03/2020): Prova de implementação em Unity Local: LDTT – Laboratório de 
Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia sala S223 – campus I. Horário: das 
14h às 16h (início às 14h) Etapa 3 (16/03/2020) – Entrevista Local: Sala S-223 (LDTT), 
com o Prof. Mauro Mattos Horário: das 16h às 17h 

Data e local de publicação do resultado - 18/03/2020, no endereço: 
http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 33 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA: 647/2019 - DOCEVITA EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DOENÇA CRÔNICA 
COORDENADOR: DEISI MARIA VARGAS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O acadêmico deverá efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam 
apropriar-se dos 
conceitos de educação em saúde, interprofissionalidade, intersetorialidade, 
autocuidado, e diabetes na 
crianças e no adolescente. Será incentivado a participar de eventos acadêmicos e 
comunitários que 
discutam temáticas relativas à saúde, às práticas no SUS (Sistema Único de Saúde) e 
às práticas de 
cuidado integral, especialmente aquela voltadas ao cuidado em diabetes. 
Gradativamente, deverá assumir, 
articulado com a equipe, as seguintes atividades: 
• Monitoramento de agenda; identificação de faltas e intervalos prolongados entre 
atendimentos (> 3 
meses), busca ativa para reagendamento de faltas e dos casos de intervalos 
prolongados; 
• Organizar e operacionalizar as reuniões socioeducativas mensais; 
• Desenvolver as atividades de educação alimentar e nutricional; 
• Participar das reuniões de equipe; dos encontros com docente orientador; das 
oficinas de 
planejamento, concepção e elaboração de materiais para educação e saúde; das 
oficinas de 
avaliação e acompanhamento do projeto; e das oficinas de elaboração de relatórios; 
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diário de 
campo); 
• Registrar todas as suas atividades no diário de campo; 
• Contribuir na produção técnico-científica de: materiais informativos e educativos; 
relatórios, resumos 
e artigos científicos 
• Desenvolver as atividades relacionadas à ampliação e inovação das mídias digitais; 
organizando, 
classificando e armazenamento os registros e produtos relacionados à esta atividade. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 1 (uma) vaga para estudantes dos 
cursos de Medicina ou nutrição  em qualquer semestre. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: 



apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e 
leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de comunicação, informação e 
busca bibliográfica; 
compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o público alvo 
atendido pelo projeto. Ter 
criatividade, iniciativa e habilidade para tomada de decisões. Ter disponibilidade de 
tempo no período diurno 
de no mínimo 10 horas para atividades presenciais. 
Se do curso de medicina: Ter cursado as disciplinas interação comunitária I e II. 
Se do curso de nutrição: Ter cursado as disciplinas de Avaliação Nutricional e Educação 
Nutricional. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
será realizada análise de currículo resumido e histórico escolar, entrevista verbal e 
por escrito. Critérios de avaliação utilizados: capacidade de comunicação e escrita, 
dinamismo, número de disciplinas realizadas no curso e suas notas, bem como a 
análise da média geral das notas. 

Cronograma da seleção: 
- 1° etapa: (09 a 13  de março) envio de currículo para deisifurb@gmail.com  
- 2° etapa: (16 e 17 de março) Prova, escrita acontecerá na sala A302, Campus 3 com 
entrevistas após aplicação da prova com as professoras Deisi Maria Vargas e Luciane 
Coutinho de Azevedo.  O agendamento ocorrerá por e-mail. 

Data e local de publicação do resultado Website FURB e mural do CCS. 
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ANEXO 34 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: SUPRAVITA - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE COM 
EXCESSO DE PESO. 
COORDENADOR: LUCIANE COUTINHO DE AZEVEDO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Plano de Trabalho do Bolsista 
Efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam se apropriar de 
conteúdos a respeito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e uso de tecnologias 
digitais em Educação em Saúde. O mesmo será incentivado a participar de eventos 
acadêmicos e comunitários que discutam temáticas relativas à SAN e ao uso de mídias 
digitais. Gradativamente, deverá assumir, articulado com a equipe, as seguintes 
atividades: 
- Participar das oficinas de estudo e de elaboração de materiais educativos e técnicos. 
- Realizar abordagens individuais e em grupo em SAN. 
- Construir os diários de campos de todas as atividades desenvolvidas nos diferentes 
cenários 
de práticas. 
- Participar das reuniões de equipe; 
- Participar dos encontros com o docente orientador; 
- Participar da elaboração de relatórios do projeto; 
- Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diários de 
campo); 
- Contribuir na produção técnico-científica (resumos e artigos). 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 01 (uma). Curso de Nutrição ou 
Medicina 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação do curso de nutrição ou 
medicina, regularmente matriculado no semestre de 2020/1. 

Perfil do Candidato: 
apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e 
leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de comunicação, informação e 
busca bibliográfica; compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o 
público alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade, iniciativa e habilidade para 
tomada de decisões e para o trabalho em equipe. Ter disponibilidade de tempo no 
período diurno de no mínimo 8 horas para atividades presenciais 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1ª Etapa - 09 a 13 de março - Envio do currículo para lucianec@furb.br com o título 
“Currículo”. 
2ª Etapa -  16 de março-Prova escrita as 16 h - Redação com tema relacionado a 
“Alimentação e modos de vida saudáveis para crianças e adolescentes em situação de 
Insegurança Alimentar e Nutricional (obesidade) ” –peso 5 - 

mailto:lucianec@furb.br


3ª Etapa - 16 de março -  Entrevista Individual – no mesmo dia da prova escrita, será 
realizada uma entrevista presencial (confirmação pelo email) – peso 5 – 
 
Critérios de avaliação para a prova escrita: 
- Coerência no raciocínio proposto (3 pontos) 
- Clareza na apresentação das argumentações (3 pontos) 
- Qualidade da escrita (4 pontos) 
 
Critérios de avaliação para a entrevista: 
- Análise do currículo (2 pontos) 
- Facilidade de comunicação (2 pontos) 
- Tempo disponível para realização das tarefas nos cenários de prática (4 pontos) 
- Motivação para a atividade proposta (2 pontos) 

Cronograma da seleção: 
1ª Etapa - 09 a 13 de março – inscrição 
2ª Etapa -  16 de março-Prova escrita 
3ª Etapa - 16 de março -  Entrevista Individual 
 

Data e local de publicação do resultado – 18 de março - Website FURB e Mural da 
secretaria do Centro de Ciências da Saúde - CCS (CAMPUS I – Bloco J) e do Curso de 
Nutrição (CAMPIS III – Bloco C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 35 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO  
 
PROJETO: 647/2019 - DOCE ALEGRIA - ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE COM DIABETES  
COORDENADOR: DEISI MARIA VARGAS 

 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
CURSO DE MEDICINA ou CURSO DE NUTRIÇÃO 
O acadêmico deverá efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam 
apropriar-se dos 
conceitos de educação em saúde, interprofissionalidade, intersetorialidade, 
autocuidado, e diabetes na 
crianças e no adolescente. Será incentivado a participar de eventos acadêmicos e 
comunitários que 
discutam temáticas relativas à saúde, às práticas no SUS (Sistema Único de Saúde) e 
às práticas de 
cuidado integral, especialmente aquela voltadas ao cuidado em diabetes. 
Gradativamente, deverá assumir, 
articulado com a equipe, as seguintes atividades: 
• Monitoramento de agenda; identificação de faltas e intervalos prolongados entre 
atendimentos (> 3 
meses), busca ativa para reagendamento de faltas e dos casos de intervalos 
prolongados; 
• Organizar e operacionalizar as reuniões socioeducativas mensais; 
• Desenvolver as atividades de educação alimentar e nutricional; 
• Participar das reuniões de equipe; dos encontros com docente orientador; das 
oficinas de 
planejamento, concepção e elaboração de materiais para educação e saúde; das 
oficinas de 
avaliação e acompanhamento do projeto; e das oficinas de elaboração de relatórios; 
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diário de 
campo); 
• Registrar todas as suas atividades no diário de campo; 
• Contribuir na produção técnico-científica de: materiais informativos e educativos; 
relatórios, resumos 
e artigos científicos 
• Desenvolver as atividades relacionadas à ampliação e inovação das mídias digitais; 
organizando, 
classificando e armazenamento os registros e produtos relacionados à esta atividade  

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado 01 (uma). Curso de Nutrição ou 
Medicina 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 



Condições para candidatura ser estudante de graduação do curso de nutrição ou 
medicina,regularmente matriculado no semestre de 2020/1. 

Perfil do Candidato: 
apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e 
leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de comunicação, informação e 
busca bibliográfica; 
compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o público alvo 
atendido pelo projeto. Ter 
criatividade, iniciativa e habilidade para tomada de decisões. Ter disponibilidade de 
tempo no período diurno 
de no mínimo 10 horas para atividades presenciais. 
Se do curso de medicina: Ter cursado as disciplinas interação comunitária I e II.670 
Se do curso de nutrição: Ter cursado as disciplinas de Avaliação Nutricional e Educação 
Nutricional. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
será realizada análise de currículo resumido e histórico escolar, entrevista verbal e 
por escrito. Critérios de avaliação utilizados: capacidade de comunicação e escrita, 
dinamismo, número de disciplinas realizadas no curso e suas notas, bem como a 
análise da média geral das notas. 

Cronograma da seleção: 
1° etapa: envio de currículos: 09 a 13 de março para o e-mail deisifurb@gmail.com  
2° etapa: Prova escrita: 16 de março, acontecerá na sala A302, Campus 3 com 
entrevistas após aplicação da prova com as professoras Deisi Maria Vargas e Luciane 
Coutinho de Azevedo. (agendamento será realizado por email).  
 

Data e local de publicação do resultado - 18 de março, Website FURB e mural do CCS. 
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ANEXO 36 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROJETO: 670/2019- DOCE SORRISO E APOIO AO AUTOCUIDADO 
MEDICAMENTOSO 
COORDENADOR: NEVONI GORETTI DAMO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O acadêmico extensionista deve acompanhar os demais bolsista (voluntários, artigo 
170 e estudantes com vistas a curricularização da extensão), preencher atestados e 
certificados dos estudantes; Organizar a agenda com os pacientes externos para a 
clínica odontológica; Organizar a Bibliografia sobre os temas diabetes e excesso de 
peso; Organizar e receber os participantes das roda de conversa mensal, a serem 
realizadas na sala de espera; Organizar o material para estudos da equipe juntamente 
com a coordenação; Participar de seções de estudos e oficinas de capacitação sobre 
as condições de saúde dos pacientes; Organizar, participar e contribuir na elaboração 
de relatórios, Podcasts, mural, fôlder e demais materiais para as atividades do 
projeto; Participar nos eventos de formação de Extensão; Participar da reunião com 
coordenador e demais membros do projeto e programa; Elaborar e entregar os dois 
diários técnicos a DAEX; submeter trabalhos na MIPE; auxiliar no preenchimento de 
documentos; acompanhar todas as atividade do projeto. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível 
para acadêmico do curso de Odontologia 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
do 5º ao 9º semestre no Curso de Odontologia. Ter disponibilidade de 20 horas 
semanais para as atividades do projeto. 

Perfil do Candidato: 
Estar cursando entre o 5° ao 9º semestre do curso de Odontologia; 
Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo 
da FURB; Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); Disposto(a) a desenvolver 
atividades em equipe; Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas 
ações internas; Ter disposição e facilidade para lidar com crianças e adolescentes. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
será realizado por meio de análise de currículo, entrevista, experiencia em projetos 
de extensão anteriores e entrega de uma proposta de intervenções educativas para 
adolescentes e familiares. Esta proposta deve abordar todos os temas a seguir: dieta, 
atividade física, autocuidado, descarte de medicamentos e materiais perfuro 
cortantes. A proposta de intervenções educativas deve levar em consideração que 
poderá ser realizada em salas de espera, salas de aula ou associação de moradores. 
Exemplo: Tema abordado: dieta – serão confeccionados cartazes junto com a 
população alvo, nos quais serão colados recortes de revistas de alimentos saudáveis 
e não saudáveis. 

Cronograma da seleção:  Os interessados deverão encaminhar um e-mail com nome 
completo, número de pessoa, fase qual cursa, e-mail e telefone celular para 



marciaoliveira@furb.br no período de 09 a 13 de março. A entrevista, entrega de 
currículo e entrega da proposta de intervenções educativas será no dia 17/03/2020 
as 14h na sala C-201 do campus III da FURB. 

Data e local de publicação do resultado O resultado será divulgado por e-mail.. 
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ANEXO 37 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 778/2019 Programa de Apoio ao Esporte e ao Exercício 
COORDENADOR: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Plano de Trabalho do Bolsista: 
O bolsista de extensão remunerado poderá completar suas 20 horas semanais através 
do 
desenvolvimento das seguintes atividades: 
O bolsista deste Projeto de Extensão, além dos Estudantes - Extensão Curricular, 
bolsistas voluntários e 
do art. 170, irão participar de todas as etapas de aplicação deste projeto durante seu 
período de vigência, 
por meio da prática das seguintes atividades: 
a) Redigir as atas das reuniões de equipe; 
b) Elaborar matérias educativos com ênfase em saúde proposto pelo projeto; 
c) Realizar oficinas de formação para o público alvo; 
d) Auxiliar na coordenação das atividades propostas aos bolsistas do artigo 170, 
voluntários e estudante 
de extensão curricular; 
e) Elaborar questões e realizar entrevistas com o público alvo do projeto; 
f) Elaborar questões e aplicar questionários quanti-qualitativos com o público alvo do 
projeto; 
g) Participar das visitas técnicas aos locais selecionados para o projeto; 
h) Participar das reuniões do Grupo de Trabalho do Programa e do Projeto de 
Extensão; 
i) Redigir artigo técnico científico e gerenciar a tramitação do artigo submetido à 
publicação no periódico 
selecionado; 
j) Redigir resumo e apresentar de forma oral na 14ª Mostra Integrada de Pesquisa e 
Extensão e Cultura, 
apresentando o funcionamento dos projetos e as atividades realizadas; 
k) Participar do fórum de extensão promovido pela DAEX (julho/2020); 
l) Participar dos Seminários de Extensão promovidos pela DAEX (maio e agosto de 
2020); 
m) Elaborar diário técnico semanal das atividades desenvolvidas no projeto; 
n) Elaborar dois diários técnicos referente às suas atividades (um a cada semestre); 
o) Colaborar na elaboração do relatório final. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculado no curso de Nutrição ou Educação Física ou Psicologia. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura : ser estudante de graduação nos cursos de Psicologia, 
Nutrição ou Educação Física, regularmente matriculado no semestre a que se refere 
a concessão da bolsa. 



Perfil do Candidato: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua 
portuguesa, domínio do conhecimento técnico e metodológico com relação à 
promoção de saúde e, aceitar o atendimento dos compromissos estabelecidos no 
edital PROPEX nº17/2019. Disponibilidade de horário para comparecer as reuniões 
semanais no período vespertino e para a realização das atividades propostas, 
conforme período que não estiver em sala de aula. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
: inscrição por e-mail (cnunes@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um 
relato com no máximo 300 palavras onde apresenta suas experiências e como atende 
as necessidades do projeto. Após triagem dos inscritos, será realizada entrevista 
individual. 

Cronograma da seleção:  
09 a 13 de março - envio da inscrição para o e-mail cnunes@furb.br . No email deverá 
constar; assunto: “778/2019-Bolsa de extensão” 
17 de março -  Entrevista/dinâmica de grupo – (local e horário serão agendados por 
e-mail) 
 

Data e local de publicação do resultado – 18 de março, Website FURB e murais do 
Centro de Ciências da Saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnunes@furb.br


ANEXO 38 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 780/2019 AMBIÊNCIA NOS ESPAÇOS DE TREINAMENTO E COMPETIÇÃO: O 
CASO DOS POLOS ESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS DE BLUMENAU 
COORDENADORA: KEILA TYCIANA PEIXER 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
• Elaborar questões e realizar entrevistas com o público alvo do projeto; 
• Elaborar questões e aplicar questionários quanti-qualitativos com o público alvo do 
projeto; 
• Tabular dados coletados nas entrevistas e questionários; 
• Participar das visitas técnicas aos locais selecionados para o projeto; 
• Elaborar e aplicar planilha de avaliação nos locais selecionados pelo projeto; 
• Tabular os dados obtidos nas planilhas de avaliação; 
• Avaliar as condições físicas dos espaços selecionados pelo projeto; 
• Participar das reuniões do Grupo de Trabalho do Programa e do Projeto de Extensão; 
• Redigir artigo técnico científico e gerenciar a tramitação do artigo submetido à 
publicação no periódico selecionado; 
• Redigir resumo e apresentar de forma oral na 14ª Mostra Integrada de Pesquisa e 
Extensão e Cultura, apresentando 
o funcionamento do projeto e as atividades realizadas; 
• Participar do fórum de extensão promovido pela DAEX (julho/2020); 
• Participar dos Seminários de Extensão promovidos pela DAEX (maio e agosto de 
2020); 
• Elaborar diário técnico semanal das atividades desenvolvidas no projeto; 
• Elaborar dois diários técnicos referente às suas atividades (um a cada semestre); 
• Colaborar na elaboração do relatório final; 
• Dar suporte aos acadêmicos extensionistas voluntários, estudante de extensão 
curricular e bolsistas do Art. 170 no 
sentido de orientar e acompanhar o desenvolvimento de suas atividades 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura : ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: 
: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua portuguesa, domínio de 
softwares para elaboração de desenho arquitetônico (pacote Office, AutoCAD, 
Sketchup) e aceitar o atendimento dos compromissos estabelecidos no edital PROPEX 
nº17/2019.  

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
: inscrição por e-mail (kpeixer@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um 
relato com no máximo 250 palavras onde apresenta suas experiências e como atende 
as necessidades do projeto. Entrevista presencial de acordo com agendamento 
realizado previamente por email. 



Cronograma da seleção:  09 a 13 de março envio da inscrição para o e-mail 
kpeixer@furb.br. Após a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer 
para a realização da entrevista, na sala N-105 no dia 16 de março. (horário será 
agendado por e-mail) 

Data e local de publicação do resultado Website FURB e Murais do curso de 
Arquitetura e Urbanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 39 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 781/2019 EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM PARTICIPANTES E ATLETAS DE 
HANDEBOLFEMININO, VOLEIBOL FEMININO E DO PARADESPORTO DE BLUMENAU 
COORDENADOR: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Plano de Trabalho do Bolsista: 
O bolsista de extensão remunerado poderá completar suas 20 horas semanais através 
do 
desenvolvimento das seguintes atividades: 
O bolsista deste Projeto de Extensão, além dos Estudantes - Extensão Curricular, 
bolsistas voluntários e 
do art. 170, irão participar de todas as etapas de aplicação deste projeto durante seu 
período de vigência, 
por meio da prática das seguintes atividades: 
a) Redigir as atas das reuniões de equipe; 
b) Elaborar matérias educativos com ênfase em saúde proposto pelo projeto; 
c) Realizar oficinas de formação para o público alvo; 
d) Auxiliar na coordenação das atividades propostas aos bolsistas do artigo 170, 
voluntários e estudante 
de extensão curricular; 
e) Elaborar questões e realizar entrevistas com o público alvo do projeto; 
f) Elaborar questões e aplicar questionários quanti-qualitativos com o público alvo do 
projeto; 
g) Participar das visitas técnicas aos locais selecionados para o projeto; 
h) Participar das reuniões do Grupo de Trabalho do Programa e do Projeto de 
Extensão; 
i) Redigir artigo técnico científico e gerenciar a tramitação do artigo submetido à 
publicação no periódico 
selecionado; 
j) Redigir resumo e apresentar de forma oral na 14ª Mostra Integrada de Pesquisa e 
Extensão e Cultura, 
apresentando o funcionamento dos projetos e as atividades realizadas; 
k) Participar do fórum de extensão promovido pela DAEX (julho/2020); 
l) Participar dos Seminários de Extensão promovidos pela DAEX (maio e agosto de 
2020); 
m) Elaborar diário técnico semanal das atividades desenvolvidas no projeto; 
n) Elaborar dois diários técnicos referente às suas atividades (um a cada semestre); 
o) Colaborar na elaboração do relatório final. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculado no curso de Nutrição ou Educação Física ou Psicologia. 

Valor da Bolsa: : R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 



Condições para candidatura : ser estudante de graduação nos cursos de Psicologia, 
Nutrição ou Educação Física, regularmente matriculado no semestre a que se refere 
a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua 
portuguesa, domínio do conhecimento técnico e metodológico com relação à 
promoção de saúde e, aceitar o atendimento dos compromissos estabelecidos no 
edital PROPEX nº17/2019. Disponibilidade de horário para comparecer as reuniões 
semanais no período vespertino e para a realização das atividades propostas, 
conforme período que não estiver em sala de aula. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
: inscrição por e-mail (cnunes@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um 
relato com no máximo 300 palavras onde apresenta suas experiências e como atende 
as necessidades do projeto. Após triagem dos inscritos, será realizada entrevista 
individual. 

Cronograma da seleção:  
09 a 13 de março - envio da inscrição para o e-mail (cnunes@furb.br). (assunto: 
781/2019-bolsa) 
17 de março -  Entrevista/dinâmica de grupo – (local e horário serão agendados por 
e-mail) 
 

Data e local de publicação do resultado Website FURB e murais do Centro de 
Ciências da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 40 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 779/2019 PROJETO DE APOIO AO ESPORTE DE RENDIMENTO 
COORDENADOR: FÁBIO MARCELO MATOS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista de extensão remunerado poderá completar suas 20 horas semanais através 
do 
desenvolvimento das seguintes atividades: 
O bolsista deste Projeto de Extensão, além dos Estudantes - Extensão Curricular, 
bolsistas 
voluntários e do art. 170, irão participar de todas as etapas de aplicação deste projeto 
durante seu 
período de vigência, por meio da prática das seguintes atividades: 
(a) realização de pesquisa bibliográfica nas áreas de Nutrição, Psicologia, Educação 
Física e 
Exercício Físico, Desempenho Esportivo e Saúde; 
(b) leitura e discussão dos artigos científicos selecionados na pesquisa bibliográfica 
como forma 
de melhora do embasamento e a integração nas reuniões de grupo; 
(c) acompanhamento das atividades individualizadas e em grupo (atividades de 
Educação em 
Saúde), com o professor supervisor; 
(d) realização de coleta de medidas antropométricas e cinético funcional dos atletas; 
(e) acompanhamento das análises junto aos professores para definição das metas 
gerais e 
específicas que se desejam atingir com cada atleta; 
(g) participação das reuniões mensais com os grupos de atletas, conforme as 
modalidades no 
ambiente de treino e em reuniões com as equipe multiprofissional e técnica 
envolvidas neste 
projeto; 
(h) atualização dos contatos dos atletas e manutenção do contato com os atletas, por 
meio de 
informativos gerais e marcação e consulta; 
(i) sob a supervisão do professor, elaboração dos trabalhos científicos (escritos e orais) 
a serem 
apresentados em eventos relacionados ao projeto, entre outras demandas que 
surgem durante a 
execução do projeto de extensão; 
(j) apresentar projeto na MIPE. 
Destaca-se que o bolsista remunerado também deverá dar suporte aos acadêmicos 
extensionistas 
voluntários, estudante de extensão curricular e bolsistas do Art. 170 no sentido de 
orientar e 
acompanhar o desenvolvimento de suas atividades. 



Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (01) vaga para acadêmico 
regularmente matriculados no curso de Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Educação 
Física, Ciência da Computação ou Sistemas de Informação.. 

Valor da Bolsa:  R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere à concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: o acadêmico deve aceitar e ter comprometimento e capacidade 
para a realização das atividades estabelecidas no plano de trabalho do bolsista. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
: dinâmica de grupo e entrevista com os candidatos inscritos, objetivando conhecer 
as características do seu perfil que estão diretamente ou indiretamente relacionadas 
com o desenvolvimento das atividades propostas para o acadêmico bolsista. 
 

Cronograma da seleção:  
1ª etapa - 09/03/20 até 13/03/20 – Período de inscrição dos candidatos através do e-
mail   
matosfisio@furb.br  
2ª Etapa – 16/03/2020 – Seleção – J002 Vespertino a partir das 14 h  
 Divulgação dos resultados. 18/03/20 –  
Início das atividades dos bolsistas – 23/03/2020 

Data e local de publicação do resultado dia 18 de março de 2020 via e-mail que foi 
efetivada a inscrição 
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ANEXO 41 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 700/2019- PROGRAMA INSTITUCIONAL ARTE NA ESCOLA – POLO FURB  
COORDENADORA: TIAGO PEREIRA 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Em suas atividades estão programadas: atendimento ao público, pesquisa, elaboração 
de materiais educativos, organização de materiais para as formações, participação das 
reuniões de planejamento da equipe do projeto, acompanhamento da equipe do 
projeto nas atividades realizadas nas instituições conveniadas como: visitas, 
seminário e formações. Realizará também, registro escrito e fotográfico das ações, 
organização das listas de presença dos participantes do projeto, registro das 
atividades para os relatórios, elaboração de resumos e artigos para eventos 
científico/culturais, participação como apresentador na MIPE-Mostra Integrada de 
Pesquisa e Extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Bolsista dos cursos de Artes 
Visuais, Música, Teatro ou Dança 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação do curso de Artes Visuais, 
Música, Teatro ou Dança, regularmente matriculado no semestre a que se refere a 
concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point, Excel). 
Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo das Artes. Comunicação oral. 
Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de pesquisa. Disponibilidade de horário 
no período vespertino (assiduidade). 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Processo de seleção: Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no 
computador e produção de texto. Critérios de Avaliação: -Organização do currículo, 
evidenciando vivências no campo das Artes e noções de pesquisa. -Desenvoltura na 
comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem adequada. -Domínio na 
utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte na Escola -
Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela equipe 
do projeto.  

Cronograma da seleção:  Inscrição (09 à 13 de março): Candidato deverá encaminhar 
e-mail contendo seu currículo para tiagop@furb.br . A seleção será realizada no dia 
17/02/2020. Das 14:00 às 17:30, no Bloco S – Sala 127. O candidato deverá trazer o 
seu currículo impresso. A entrevista será feita individualmente, seguida da atividade 
no computador e produção textual. 

Data e local de publicação do resultado A publicação do resultado ocorrerá na página 
da FURB. 
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ANEXO 42 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 708/2019 -  EDUCAÇÃO ESTÉTICA E MEDIAÇÃO CULTURAL COM 
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
COORDENADORA: ROZENEI MARIA WILVERT CABRAL 
 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Em suas atividades estão programadas: atendimento ao público, pesquisa, elaboração 
de materiais educativos, organização de materiais para as formações, participação das 
reuniões de planejamento da equipe do projeto, acompanhamento da equipe do 
projeto nas atividades realizadas nas instituições conveniadas como: visitas, 
seminário e formações. Realizará também, registro escrito e fotográfico das ações, 
organização das listas de presença dos participantes do projeto, registro das 
atividades para os relatórios, elaboração de resumos e artigos para eventos 
científico/culturais, participação como apresentador na MIPE-Mostra Integrada de 
Pesquisa e Extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Bolsista dos cursos de Artes 
Visuais 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação do curso de Artes Visuais, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point, Excel). 
Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo das Artes Visuais. 
Comunicação oral. Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de pesquisa. 
Disponibilidade de horário no período vespertino (assiduidade) 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Processo de seleção: Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no 
computador e produção de texto. Critérios de Avaliação: -Organização do currículo, 
evidenciando vivências no campo das Artes e noções de pesquisa. -Desenvoltura na 
comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem adequada. -Domínio na 
utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte na Escola -
Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela equipe 
do projeto.  

Cronograma da seleção:  Inscrição (09 à 13 de março): Candidato deverá encaminhar 
e-mail contendo seu currículo para tiagop@furb.br e rcabral@furb.br  . A seleção será 
realizada no dia 17/02/2020. Das 14:00 às 17:30, no Bloco S – Sala 127. O candidato 
deverá trazer o seu currículo impresso. A entrevista será feita individualmente, 
seguida da atividade no computador e produção textual. 

Data e local de publicação do resultado A publicação do resultado ocorrerá na página 
da FURB. 

 

 

mailto:tiagop@furb.br
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ANEXO 43 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 679/2019 - CORPO SONORO: TEATRO E MÚSICA NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DO PROFESSOR-ARTISTA  
COORDENADOR: TIAGO PEREIRA 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Em seu plano de trabalho foram programados: atendimento ao público usuário dos 
materiais educativos da Midiateca do Programa Arte na Escola, Sala S 127, local de 
apoio da equipe do projeto Corpo Sonoro; realizar a manutenção de materiais 
danificados, mantendo em boas condições o acervo; catalogar e classificar materiais, 
realizar o cadastro de usuários dos materiais; realizar e controlar empréstimo de 
materiais; controlar informações sobre o número de inscrições, empréstimos 
realizados e outras ocorrências (demandas, problemas, entre outros); digitar atas, 
projetos, avaliação e relatórios; auxiliar na organização de oficinas, cursos e 
workshops, etc; divulgar as ações do projeto em página do Facebook e site do Rede 
Arte na Escola; fazer registro escrito e fotográfico das ações do projeto para a 
elaboração de relatórios; elaboração de resumos e artigos para eventos 
científico/culturais e de extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Bolsista do curso de Música 
ou Teatro. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação dos cursos de Música ou 
Teatro, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point, Excel). 
Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo da Música ou Teatro. 
Comunicação oral. Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de pesquisa. 
Disponibilidade de horário no período vespertino (assiduidade). 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Processo de seleção: Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no 
computador e produção de texto. Critérios de Avaliação: -Organização do currículo, 
evidenciando vivências no campo da Arte (Música ou Teatro) e noções de pesquisa. -
Desenvoltura na comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem adequada. 
-Domínio na utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte na 
Escola -Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela 
equipe do projeto..  

Cronograma da seleção: Inscrição (09 à 13 de março): Candidato deverá encaminhar 
e-mail contendo seu currículo para tiagop@furb.br e murphy@furb.br  . A seleção 
será realizada no dia 17/02/2020. Das 14:00 às 17:30, no Bloco S – Sala 127. O 
candidato deverá trazer o seu currículo impresso. A entrevista será feita 
individualmente, seguida da atividade no computador e produção textual. 

Data e local de publicação do resultado A publicação do resultado ocorrerá na página 
da FURB. 

 

mailto:tiagop@furb.br
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ANEXO 44 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 678/2019 - ARTE E TECNOLOGIA: CONSTRUINDO REDES SOCIAIS 
TECNOLÓGICAS E ARTÍSTICAS  
COORDENADOR: LINDAMIR APARECIDA ROSA JUNGE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
O bolsista acompanhará de modo geral as atividades do projeto envolvendo: grupo 
de estudos, cursos, oficinas, Seminário de relatos de experiências, organização e 
produção de materiais para as oficinas e atendimento ao público na formação e fora 
da formação. Fazer registro escrito e fotográfico, digitar relatório, projetos, avaliação 
e relatórios, divulgar nas mídias sociais as ações do projeto, bem como elaboração de 
resumos e artigos para eventos científico/culturais e de extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Bolsista para o curso de Artes 
Visuais e ou Design. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa, dos cursos de Artes Visuais e ou 
Design. 

Perfil do Candidato: : O candidato à vaga deverá saber atender público de professores 
e estudantes que virão para as formações, grupos de estudos, cursos e oficinas; Fazer 
registro escrito e fotográfico, digitar relatório, projetos, avaliação e relatórios, 
divulgar nas mídias sociais as ações do projeto, bem como elaboração de resumos e 
artigos para eventos científico/culturais e de extensão. Ter conhecimento softwares 
de design e tratamento de imagens como: CorelDraw, AdobePhotoshop e/ou 
AdobeIllustrator, entre outros. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1º - O candidato deverá enviar a Coordenadora do projeto um portifólio com breve 
currículo e imagens com suas produções artísticas, pelo e-mail ljunge@furb.br até o 
dia até dia: 13.03.2020. 2º - O candidato que preencher os requisitos, será chamado 
para uma entrevista com os membros da equipe; 3º - Na entrevista será questionado 
o conhecimento do candidato sobre os temas que serão trabalhados nas formações 
continuadas, bem como sua produção artística e capacidade de trabalhar com público 
nas formações; 4º - Todos os requisitos exigidos pelo projeto, serão analisados 
cuidadosamente 

Cronograma da seleção: 1 –  
Inscrição (09 à 13 de março): Candidato deverá encaminhar e-mail contendo seu 
portifólio/currículo para ljunge@furb.br e tales@furb.br . Dia: 16/03/2020 - 
Entrevista:  EFEX C 201 – horário: 14:30; 3 - Dia: 18/03/2020 - Divulgação do candidato 
que foi selecionado para a vaga.  

Data e local de publicação do resultado Website FURB, Murais do 
Curso/CCEALCentro de Ciências da Educação Artes e Letras; 

  

mailto:ljunge@furb.br
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ANEXO 45 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA: 666/2019 NUCLEO DE ESTUDOS E PRATICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM SAUDE 2020 
COORDENADORA: KARLA FERREIRA RODRIGUES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1- Dar apoio as atividades dos projetos, participar e redigir as atas das reuniões 

de equipe.  
2-  Realização e organização de materiais de divulgação nas redes sociais e canais 

de informação com a comunidade. 
3- Elaborar o diário de campo semestral.  
4-  Auxiliar na realização dos eventos e nas atividades conjuntas dos demais 

projetos.  
5-  Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas 

atividades em conjunto com outras atividades de extensão e outros programas 
da Universidade.  

6-  O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização dos arquivos do 
Programa, organização das planilhas para as assessorias dos programas sob 
sua responsabilidade e dos acadêmicos voluntários extensionistas, 

7-   A organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a 
observância do cronograma, a comunicação através do contato com as 
unidades.  

8-  Entrega de diário de campos conforme edital.  
9-  Participar dos eventos da extensão, seminarios, Forum e MIE.  
10-  Manter seu currículo lattes atualizado.  
11-  Participar na produção de um artigo a partir da experiencia do programa 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos dos cursos da área da saúde, ciências humanas 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: ter completado no mínimo 02 (duas) fases do curso de 
graduação; possuir interesse pela temática das Práticas Integrativas e 
Complementares; habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de 
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais; 
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade 
de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período 
matutino e noturno. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 
Ficha de Inscrição (para karla@furb.br) contendo obrigatoriamente as seguintes 



informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e 
Telefone. 3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 
linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto. c) Entrevista: Individual 
(10 minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer 
seleção de mais de 12 candidatos na Análise Documental. 

Cronograma da seleção : envio da inscrição para os e-mails karla@furb.br  entre 09 e 
13 de março. Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados por e-
mail. As entrevistas serão realizadas no dia 17 de março (local e horário serão 
informados por e-mail) A divulgação do resultado será dia 18 de março 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado no mural do Centro de Ciências 
da Saúde. 
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ANEXO 46 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 759/2019 ACUPUNTURA E ARTE DESENVOLVENDO O AUTOCUIDADO E 
SENSIBILIDADE NA FURB 
 COORDENADORA: KARLA FERREIRA RODRIGUES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1-Participar das atividades do Projeto, reuniões de equipe e relatorios semestrais. 
 2- Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas relevantes e do 
material para alimentar os canais de informação com a comunidade.  
3- Acompanhar a oferta de terapias e oficinas semanais.  
4- Confecção de lista de presença e demais materiais utilizados nas oficinas; 
5- Auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação como web page,  
whatsapp, outros.  
6- Elaborar o diario de campo semestral.  
7- Auxiliar na realização dos eventos e nas atividades conjuntas dos demais 
projetos.  
8- Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas 
atividades em conjunto com outras atividades de extensão e outros programas da 
Universidade.  
9- O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização dos arquivos do 
Projeto e a manutenção e ordem dos materiais onde se desenvolverá as atividades 
do Projeto, organização das planilhas para as assessorias dos projetos sob sua 
responsabilidade e dos acadêmicos voluntários extensionistas,  
10- A organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a 
observância do cronograma, a comunicação através do contato com as unidades.  
11- Entrega de diário de campos conforme edital.  
12- Participar dos eventos da extensão, seminarios, Forum e MIE.  
13- Manter seu currículo lattes atualizado.  
14- Produzir um artigo a partir da experiencia do projeto. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos dos cursos da área da saúde, ciências humanas ou artes. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: ter completado no mínimo 02 (duas) fases do curso de 
graduação; possuir interesse pela temática das Práticas Integrativas e 
Complementares; habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de 
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais; 
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade 
de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período 
matutino e noturno. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  



No processo de seleção será considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não 
eliminatório). O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de 
Inscrição. b)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar 
Ficha de Inscrição (para karla@furb.br) contendo obrigatoriamente as seguintes 
informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e 
Telefone. 3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 
linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto. c) Entrevista: Individual 
(10 minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer 
seleção de mais de 12 candidatos na Análise Documental. 

Cronograma da seleção: envio da inscrição para os e-mails karla@furb.br  entre 09 e 
13 de março. Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados por e-
mail. As entrevistas serão realizadas no dia 17 de março (local e horário serão 
informados por e-mail) A divulgação do resultado será dia 18 de março 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado o 
resultado, que será encaminhado por e-mail e fixado no mural do Centro de Ciências 
da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karla@furb.br


ANEXO 47 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 701/2019 PROFISC - PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA  
COORDENADOR(A): ALESSANDRO GUEDES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1-Participar das atividades do Projeto e reuniões de equipe.  
2-Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas relevantes e do 
material para alimentar os canais de informação com a comunidade. 
3- Na preservação e manutenção estruturas didáticas de plantas medicinais, e 
conservação e planejamento das hortas medicinais.  
4- Confecção dos materiais utilizados nas palestras e eventos de divulgação; O 
bolsista irá auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação como 
web page, whatsapp, outros.  
5- Participar da elaboração dos relatórios apresentação dos trabalhos em eventos 
(MIPE).  
6- No auxílio da realização dos eventos e na realização das atividades conjuntas 
dos demais projetos. 
7- Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas 
atividades em conjunto com outras atividades de extensão e outros programas da 
Universidade.  
8- O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização dos arquivos do 
Projeto e a manutenção e ordem dos materiais onde se desenvolverá as atividades 
do Projeto PROFISC, organização das planilhas para as assessorias dos projetos 
sob sua responsabilidade e dos acadêmicos voluntários extensionistas, 
 9- A organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a 
observância do cronograma, a comunicação através do contato com as unidades. 
 11- Entrega de diário de campos conforme edital.  
12- Auxilia na preparação dos relatórios e produtos para entrega e publicação. 
 13- Manter seu currículo lattes atualizado. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) vaga destinada a 
acadêmicos dos cursos da área da saúde, ciências humanas ou artes. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura 1 Uma Vaga. O escopo deste trabalho está relacionado a 
alunos de cursos da saúde, Arquitetura e urbanismo e Artes visuais. 

Perfil do Candidato: O acadêmico deve ser comunicativo, gostar de trabalhos 
manuais, possuir habilidades para pesquisas bibliográficas e domínio sobre as 
ferramentas de comunicação social. Ter responsabilidade para cumprir com os 
horários e prazos das atividades propostas. Possuir 20 horas semanais para dedicação 
ao projeto. Preferencialmente ter conhecimento sobre fitoterapia. Para os 
acadêmicos da arquitetura o acadêmico deve ter conhecimento básicos das 
ferramentas de representação gráfica de projetos arquitetônicos.. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Inscrição com apresentação do histórico escolar e um relato com até 500 palavras 
onde apresenta um memorial descritivo apresentando suas experiências (se já atuou 



ou atua na extensão) e como atende as características do projeto. Encaminhados ao 
e-mail: furbprofisc@gmail.com. Em seguida será marcada uma entrevista pela 
coordenação do Projeto. Disponibilidade de horário- compatível com as atividades do 
projeto, experiencia em extensão, formação especifica (fitoterapia, farmacognosia, 
projeto arquitetônico ou artes visuais) cursos ou disciplinas são pontuações 
diferenciais. 

Cronograma da seleção : envio da inscrição (conforme metodologia) para o e-mail 
furb.profisc@gmail.com , entre 09 a 13 de março. Após confirmação da inscrição 
comparecer a entrevista e seleção que será marcada no dia 17 de março na sala N -
105 campus I da FURB as 14:00 horas. Dia 18 de março divulgação do resultado. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado na porta 
da sala N- 105 campus I da FURB e encaminhado por e-mail o resultados aos 
candidatos 
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ANEXO 48 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 710/2019 - YOGA, AROMATERAPIA E POLITICA PÚBLICA DE SAÚDE 
INTEGRATIVA  
COORDENADOR(A): RAFAELA VIEIRA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
acompanhar a realização das práticas de Yoga+Aromaterapia/semana com auxílio 
de profs. parceiros e zelar pelo cuidado na adequação da ambiência do local de 
prática; realizar e participar de 01 reunião mensal de professores de 
Yoga+aromaterapia para acompanhamento e avaliação das atividades; Participar 
de 01 reunião mensal de coordenadores de projetos e programa de extensão 
666/2019; contribuir com a realização e participação em 01 Therashop; contribuir 
com a realização e participação de 01 fórum por ano com os membros internos e 
parceiros; efetuar divulgação de práticas de Yoga+aromaterapia, Therashop e 
eventos de extensão, com uso de várias estratégias e com a disponibilização de 
formulários para as avaliações das atividades pelos participantes externos; 
contribuir com a realização de curso de yoga e/ou aromaterapia e participar de 
eventos de extensão como o fórum (01/07/2020), os seminários (06/05/2020 e 
19/08/2020) e da MIPE (setembro 2020); estudar a história da aromaterapia e dos 
óleos essenciais para a construção de folder, material didático e curso; elaboração 
de resumo, contribuir com o artigo científico e organizar a elaboração do relatório 
final (digitação de pauta das reuniões, elaboração de ata, impressão de lista de 
presença, realização de fotos dos participantes). 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Uma Vaga. O escopo deste 
trabalho está relacionado a alunos de cursos da saúde, Arquitetura e urbanismo e 
Educação Física. Valor da Bolsa para 2020 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: O acadêmico deve ser comunicativo, ter habilidades para 
trabalhar em grupo, interesse no estudo e prática de yoga e aromaterapia, possuir 
habilidades para pesquisas bibliográficas e domínio sobre as ferramentas de 
comunicação social. Ter pontualidade, assiduidade e responsabilidade com prazos das 
atividades propostas. Possuir 20 horas semanais para dedicação ao projeto. estar 
disponível para as reuniões e demais atividades nos períodos previstos no 
cronograma físico; autonomia; clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; ter 
conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de texto, ter facilidade para 
docência, ter habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, 
relatórios e artigos, Preferencialmente ter conhecimento inicial sobre yoga e óleos 
essenciais. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos, considerando: 1. Prova Escrita 
(35%); 2. Histórico escolar (15%); 3. Entrevista (50%) 



Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail rafaela@furb.br , entre 09 a 
13 de março. Após confirmação da inscrição comparecer a entrevista e seleção que 
será marcada no dia 16 de março na sala GA-202 campus I da FURB às 14:00 horas. 
Dia 18 de março divulgação do resultado. 

Data e local de publicação do resultado No dia 18 de março será divulgado na porta 
da sala GA-202 campus I da FURB e encaminhado por e-mail aos candid atos. 
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ANEXO 49 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA – 736/2019 HABITAT: EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, INOVAÇÃO E MEIO 
AMBIENTE  
COORDENADOR: ARLEIDE ROSA DA SILVA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Organização da articulação entre os Projetos a) Clubes de ciências: formação 
docente e práticas educativas com estudantes; b) Fauna e flora: disseminação de 
recursos para educação científica e ambiental e c) Química das coisas: formação 
em educação científica para estudantes e professores; desenvolvimento de 
recursos educacionais com tecnologias digitais, elaboração de diário de campo 
para registro das atividades desenvolvidas; participação na MIPE e demais eventos 
correlatos; participação na elaboração do relatório final e artigo científico acerca 
das atividades desenvolvidas na extensão. Desenvolvimento de produto 
educacional com base em tecnologia da informação e comunicação, 
transversalizado para todos os projetos do Programa 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudante 
do curso de Sistemas de Informação ou Ciência da Computação. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para: desenvolver 
software educacional utilizando a plataforma de desenvolvimento Unity; ter 
habilidade de produção e manutenção de sites; trabalhar em grupo; ter interesse no 
estudo e trabalho acerca da Educação Científica e Ambiental; comprometido com 
seus estudos; atuar com pontualidade e assiduidade. Além disso deve: estar 
disponível para as atividades nos períodos previstos no cronograma físico; ter 
disponibilidade de tempo para participar das reuniões da equipe de coordenação; ter 
autonomia, clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; possuir habilidades e 
conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e artigos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo (35%) 2. Histórico escolar (15%) 3. Entrevista (50%) 

Cronograma da seleção : Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) 
interessado/a deverá enviar seu currículo e histórico escolar atualizado para o 
endereço mclopes@furb.br  manifestando seu interesse. 
Inscrição 09 a 13 de março 
Entrevista 17 de março 
Local: LIFE – Sala G 206 – agendamento por email. 
Resultado da seleção: 18 de março. 
Início das atividade: 23 de março. 
 

Data e local de publicação do resultado website FURB, murais do Departamento. Os 
dois primeiros classificados serão também comunicados por e-mail 

 

mailto:mclopes@furb.br


ANEXO 50 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO:799/2019 CLUBES DE CIÊNCIAS: FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICAS 
EDUCATIVAS COM ESTUDANTES  
COORDENADOR: DANIELA TOMIO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Organização e participação dos encontros de formação docente, integrando a 
comunidade de prática com professores da educação básica; acompanhamento 
das práticas educativas desenvolvidas na escola e na universidade com os Clubes 
de Ciências, elaboração de diário de campo para registro das atividades 
desenvolvidas; participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção 
dos registros de frequência dos cursistas; serviço de apoio/atendimento às 
necessidades dos professores no LIE; apoio na preparação de recursos 
educacionais com tecnologias digitais; participação na elaboração do relatório 
final e artigo científico acerca das atividades desenvolvidas na extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos 
do curso de Pedagogia ou Ciências Biológicas 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa 

Perfil do Candidato: O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para: desenvolver 
software educacional utilizando a plataforma de desenvolvimento Unity; ter 
habilidade de produção e manutenção de sites; trabalhar em grupo; ter interesse no 
estudo e trabalho acerca da Educação Científica e Ambiental; comprometido com 
seus estudos; atuar com pontualidade e assiduidade. Além disso deve: estar 
disponível para as atividades nos períodos previstos no cronograma físico; ter 
disponibilidade de tempo para participar das reuniões da equipe de coordenação; ter 
autonomia, clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; possuir habilidades e 
conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e artigos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo (35%) 2. Histórico escolar (15%) 3. Entrevista (50%) 

Cronograma da seleção: Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) 
interessado/a deverá enviar seu currículo e histórico escolar atualizado para o 
endereço dtomio@furb.br  manifestando seu interesse. 
Período de inscrição 09 a 13 de março 
Entrevista 17 de março - Local: Laboratório de Instrumentação para o Ensino – LIE – I 
612. Agendamento da entrevista será realizado por e-mail. 
Resultado da seleção: 18 de março. 
Início das atividade: 23 de março. 
 

Data e local de publicação do resultado website FURB, murais do CCEAL e CCN. Os 
dois primeiros classificados serão também comunicados por e-mail. 

 

mailto:dtomio@furb.br


ANEXO 51 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 775/2019 FAUNA E FLORA: DISSEMINAÇÃO DE RECURSOS PARA EDUCAÇÃO 
CIENTÍFICA E AMBIENTAL  
COORDENADOR: ROBERTA ANDRESSA PEREIRA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1. Participar de reuniões semanais (ou sob demanda) com a equipe de trabalho 
do projeto;  2. Manter atualizado o site e rede social do projeto, utilizados para 
divulgação dos recursos didáticos disponíveis para empréstimo e para socialização 
das ações do projeto; 3. Manter atualizada o catálogo dos recursos didáticos 
botânicos e zoológicos, possíveis de empréstimo;  4. Desenvolver novos 
exemplares/materiais para as coleções didáticas zoológica e botânica, 
trabalhando na fixação de material via seca (herborizado) ou via líquida;  5. 
Realizar manutenções nos materiais já existentes;  6. Criar e revisar textos 
informativos que acompanharão cada recurso didático destinado aos 
empréstimos;  7. Aplicar a ficha de empréstimo, tabular os dados coletados e 
analisá-los;  
8. Participar, ao fim do projeto, a socialização dos resultados junto a GERED, 
SEMED e comunidade acadêmica;  9. Desenvolver artigos e relatórios, fruto das 
reflexões sobre as ações e as socializações junto aos atores envolvidos;  10. 
Participar de eventos científicos para a divulgação dos resultados, como a MIPE e 
o Seminário das Licenciaturas 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos 
do curso de Pedagogia ou Ciências Biológicas 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação da licenciatura, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em 
grupo, ter interesse no estudo e trabalho acerca da Educação Ambiental; 
comprometido com seus estudos; ter pontualidade e assiduidade; estar disponível 
para as atividades nos períodos previstos no cronograma físico; disponibilidade de 
tempo para participar das reuniões da equipe de coordenação; autonomia; clareza e 
facilidade de comunicação oral e escrita; ter conhecimentos relacionados à 
ferramentas de edição de texto, ter facilidade para atendimento ao público tanto 
docente qu anto discente, ter habilidades e conhecimento mínimos para produção de 
textos, relatórios e artigos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo (35%) 2. Histórico escolar (15%) 3. Entrevista (50%) 

Cronograma da seleção: Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) 
interessado/a deverá enviar seu currículo e histórico escolar atualizado para o 
endereço rapereira@furb.br  manifestando seu interesse. Seleção: 17 de março. 
Local: Laboratório de Botânica – T226 ( horário da entrevista será agendada por e-
mail). 

mailto:rapereira@furb.br


Resultado da seleção: 18 de março. 
Início das atividade: 23 de março. 

Data e local de publicação do resultado website FURB, murais do DCN e CCEN. Os 
dois primeiros classificados serão também comunicados por e-mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 52 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 773/2019 QUÍMICA DAS COISAS: FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
PARA ESTUDANTES E PROFESSORES 
 COORDENADOR: ARLEIDE ROSA DA SILVA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Organização e participação dos encontros da equipe extensionista; 
acompanhamento das práticas educativas desenvolvidas na escola e na 
universidade, elaboração de diário de campo para registro das atividades 
desenvolvidas; participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção 
dos registros de frequência dos cursistas; serviço de apoio/atendimento às 
necessidades dos professores no LENQUI; apoio na preparação de recursos 
educacionais com tecnologias digitais; participação na elaboração do relatório 
final e artigo científico acerca das atividades desenvolvidas na extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos 
do curso de Química ou Ciências Biológicas 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação da licenciatura, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: O(a) candidato(a) deverá ter conhecimentos básicos de Química, 
habilidades para trabalhar em grupo e com práticas educativas em laboratórios, ter 
interesse no estudo e trabalho acerca da formação e pratica docente, Educação 
Científica e Ambiental; comprometido com seus estudos; ter pontualidade e 
assiduidade; estar disponível para as atividades de formação nos períodos previstos 
no cronograma físico; disponibilidade de tempo para participar das reuniões da 
equipe de coordenação; autonomia; clareza e facilidade de comunicação oral e 
escrita; ter conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de texto, ter 
facilidade para atendimento ao público tanto docente quanto discente, ter 
habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e artigos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo (35%) 2. Histórico escolar (15%) 3. Entrevista (50%) 

Cronograma da seleção : Inscrição: a ser definida pela DAEX Para se inscrever no 
processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu currículo e 
histórico escolar atualizado para o endereço arosa@furb.br manifestando seu 
interesse. Seleção: a ser definida pela DAEX. Local:  Sala S 327 
Inscrição 09 a 13 de março 
Entrevista 17 de março – agendamento por email 
 

Data e local de publicação do resultado website FURB, murais CCN. Os dois primeiros 
classificados serão também comunicados por e-mail. 

 

 



ANEXO 53 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA: 646/2019 -  TÁ ROLANDO - CONTEÚDOS INTEGRADOS 
COORDENADOR: ROSEMÉRI LAURINDO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
pesquisa, entrevistas, produção textual, fotografia, gravações em áudio e imagem, 
disponibilização de conteúdo em plataformas de som e imagem 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 01 – Curso de Jornalismo 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação da licenciatura, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato Habilidade de pesquisa, entrevista, produção textual, gravações 
em som e imagem para produção jornalística multimídia. No processo de avaliação 
verificar-se-á além das habilidades específicas, as competências demonstradas de 
responsabilidade e domínio para fechamento de conteúdos. É importante também o 
interesse em sociabilidade com estudantes do ensino fundamental e empatia em 
processos educativos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista; critérios: demonstração (no currículo e na entrevista) 
das habilidades específicas e competência exigidas. 

Cronograma da seleção :  
Inscrições: de 09 a 13 de março de 2020, através do e-mail rlaurindo@furb.br  , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROJETO DE EXTENSÃ. O e-mail deverá constar 
o currículo do candidato.   
- Seleção de Bolsista: 17 de março de 2020, período noturno na FURB TV, (horário será 
agendado por e-mail), os candidatos deverão trazer seus currículos e farão a atividade 
prática. Ao final da atividade prática, serão entrevistados.  
 

Data e local de publicação do resultado: 18 de março de 2020, no website da FURB e 
murais do Curso/Centro. 
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ANEXO 54 
 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 653/2019 - GALILEU – POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA  
COORDENADOR: JAMES DADAM 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Participar de treinamento e alinhamento de atividades com o coordenador do 
projeto; realizar levantamento de pesquisas; Elaborar pautas, reportagens e 
notícias; Alimentar os canais dedicados ao projeto; Realizar contatos com 
pesquisadores para divulgação das atividades de pesquisa; Realizar entrevistas, 
gravações e outras atividades correlatas.; preparar apresentação para a MIPE; 
participar de seminários de extensão e das avaliações da equipe. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 – Curso de Jornalismo 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação da licenciatura, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato o candidato deve ter interesse por ciência e por jornalismo 
científico; deve ser capaz de produzir pautas, notícias e reportagens com o olhar 
científico, criando vínculos saudáveis com as fontes e contribuindo para a 
democratização da comunicação e a popularização da ciência; bom texto jornalístico, 
boa dicção, capacidade de trabalhar em equipe; respeito ao próximo e às diferenças 
e disponibilidade de dedicar 20 horas semanais ao projeto são indispensáveis. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
o processo de seleção consistirá em análise do currículo; realização de atividade 
prática, que abrangerá a elaboração de pauta e redação de texto jornalístico para 
diferentes mídias, e gravação de áudio e/ou vídeo; além de entrevista. A atividade 
prática será avaliada pela qualidade da pauta elaborada, quantidade e qualidade das 
fontes utilizadas, concisão, clareza, correção, ritmo do texto e apresentação. A 
avaliação da entrevista versará sobre a atividade produzida na atividade prática e 
sobre conhecimentos gerais de jornalismo científico, pesquisa científica e ciência em 
geral. 

Cronograma da seleção : - Inscrições: de 09 a 13 de março de 2020, através do e-mail: 
jamesd@furb.br , especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROJETO DE EXTENSÃO.  
- Seleção de Bolsista: 17 de março de 2020, às 15h, na sala R-129, os candidatos 
deverão trazer seus currículos e farão a atividade prática. Ao final da atividade prática, 
serão entrevistados.  
Obs.: Este cronograma poderá ser modificado de acordo com o número de candidatos 
inscritos. 

Data e local de publicação do resultado : 18 de março de 2020, no website da FURB 
e murais do Curso/Centro. 
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ANEXO 55 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 790/2019 VERTER: INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA FOTOGRAFIA  
COORDENADOR: RENATO VALDERRAMAS 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Participar das reuniões de estudo e planejamento; Participar ativamente das 
oficinas de fotografia, auxiliando a professora e os adolescentes nas atividades, 
bem como na preparação de materiais e equipamentos; Elaborar dois diários de 
campo (um a cada semestre) referentes às atividades desenvolvidas; Tratar com 
respeito, discrição e cordialidade os(as) adolescentes participantes do projeto, 
bem como as professoras envolvidas; Zelar pelo equipamento fotográfico 
utilizado nas oficinas e pelo espaço da escola e do laboratório de fotografia da 
FURB, reportando à coordenadora do projeto qualquer incidente que venha a 
ocorrer; Sob a supervisão da coordenadora do projeto, contribuir com a produção 
de relatório final e de artigo científico; Elaborar resumo e pôster para 
apresentação na MIPE; Organizar em pastas e renomear as imagens produzidas 
pelos adolescentes participantes, de modo a obtermos um arquivo seguro com as 
imagens do projeto; Elaborar e aplicar, sob supervisão, um questionário de 
avaliação das oficinas ministradas com o público atingido diretamente; Auxiliar na 
montagem e desmontagem da exposição fotográfica. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 01 vaga – Jornalismo, Design 
ou Publicidade e Propaganda  

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura Ser estudante de graduação de um dos cursos citados 
acima, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato Ter bom relacionamento interpessoal, ter noções do 
equipamento fotográfico digital, dominar os principais softwares de edição de texto 
e apresentação de slides 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
: Entrevista e prova escrita com questões básicas sobre extensão universitária e 
fotografia. Critérios de avaliação: uso adequado da língua portuguesa e domínio de 
conceitos básicos relativos à fotografia e à extensão. 

Cronograma da seleção : A inscrição deve ser feita de 09 a 13/03 no Laboratório de 
Fotografia (sala R-122) no período vespertino e noturno através da entrega de 
histórico escolar da graduação. Entrevista e prova escrita: 17/03, às 16h, no 
Laboratório de Fotografia 

Data e local de publicação do resultado : 18 de março de 2020, no website da FURB 
e murais do Curso/Centro. 

 

 

 



ANEXO 56 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 663/2019 - TE ORIENTA NAS ESCOLAS  
COORDENADOR: ROSEMÉRI LAURINDO 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
pesquisa, entrevistas, produção textual, fotografia, gravações em áudio e imagem, 
disponibilização de conteúdo em plataformas de som e imagem 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 01 – Curso de Jornalismo 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação da licenciatura, 
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato Habilidade de pesquisa, entrevista, produção textual, gravações 
em som e imagem para produção jornalística multimídia. No processo de avaliação 
verificar-se-á além das habilidades específicas, as competências demonstradas de 
responsabilidade e domínio para fechamento de conteúdos. É importante também o 
interesse em sociabilidade com estudantes do ensino fundamental e empatia em 
processos educativos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
análise de currículo e entrevista; critérios: demonstração (no currículo e na entrevista) 
das habilidades específicas e competência exigidas. 

Cronograma da seleção :  
Inscrições: de 09 a 13 de março de 2020, através do e-mail rlaurindo@furb.br  , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROJETO DE EXTENSÃ. O e-mail deverá constar 
o currículo do candidato.   
- Seleção de Bolsista: 17 de março de 2020, período noturno na FURB TV, (horário será 
agendado por e-mail), os candidatos deverão trazer seus currículos e farão a atividade 
prática. Ao final da atividade prática, serão entrevistados.  
 

Data e local de publicação do resultado : 18 de março de 2020, no website da FURB 
e murais do Curso/Centro. 
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ANEXO 57 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 764/2019 OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
COORDENADORA: HENRIETTE DAMM 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
-Levantamento de possíveis parceiros nacionais e internacionais; -Conexão com 
pesquisas, projetos e políticas públicas; -Redação das atas das reuniões; -
Sistematização dos materiais e resultados (Relatório parcial e relatório final); -
Participação na MIPE; -Registrar todos os atendimentos do público interno e 
externo e organizar relatório; -Acompanhar e registrar reportagens na imprensa 
sobre dados do PROGRAMA; -Acompanhar (receber e responder) os e-mails e 
telefones do PROGRAMA encaminhando para os professores responsáveis para as 
providências; -Organizar e registrar a agenda de entrevistas. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : : 01 vaga para graduando 
preferencialmente dos cursos de Matemática (Licenciatura), Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Fisioterapia 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
preferencialmente nos cursos de no curso de Matemática (Licenciatura), Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Fisioterapia, em qualquer fase. 

Perfil do Candidato  
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google 
Drive e escrita acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa). 
 2. CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e 
autodeterminação, ter espírito inquisitivo. 
 3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário 
e o comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, 
discrição quanto aos assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no 
ambiente de trabalho; disposição para cooperar com os colegas e atender 
prontamente as atividades solicitadas; comprometimento demonstrado para as 
tarefas a serem realizadas. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo. 2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A 
importância da Ciência dos Dados no dia a dia das pessoas” (critérios de avaliação: 
redação coerente com o tema; estruturação lógica da redação, objetividade e 
argumentação). 3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) 
candidatos que obtiveram a melhor nota na prova escrita. O objetivo da entrevista é 
identificar as características e atitudes pessoais dos candidatos. Serão considerados e 
avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e autonomia para a 
realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem 

Cronograma da seleção :  



- Período de inscrição dos candidatos – 09 à 13 de março – Entrega dos currículos via 
e-mail, henriette@furb.br  (assunto do email – seleção de bolsista – Observatório) 
 
- Seleção : 16 de março no período vespertino. Prova escrita seguida de entrevista. ( 
local e horário serão agendados por e-mail.  
- Resultado de seleção: 18 de março.  
Início das atividades: 23 de março 

Data e local de publicação do resultado:  18 de março; Website FURB, Murais dos 
Departamentos dos cursos envolvidos e comunicação direta via e-mail dos 
candidatos. 
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ANEXO 58 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 785/2019 - CUIDANDO DO MEU DINHEIRO 
COORDENADOR: RALF MARCOS EHMKE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Auxiliar no planejamento das atividades. Fazer a divulgação do projeto. Agendar 
e registrar os atendimentos elaborando histórico. Solicitar a avaliação por parte 
do atendido. Fazer contatos com os atendidos com a finalidade de novos 
agendamentos. Editar o conteúdo elencado para divulgação na rádio e TV. 
Elaborar diário de campo. Elaboração do Relatório Final. Auxiliar na elaboração de 
artigo. Preparar e apresentar o projeto na MIPE 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 01 vaga, preferencialmente 
para os cursos de Economia, Contabilidade, Administração, Tecnologia em Comércio 
Exterior ou Tecnologia em Marketing 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
preferencialmente nos cursos de no curso de Matemática (Licenciatura), Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Fisioterapia, em qualquer fase. 

Perfil do Candidato  
Ter disponibilidade de 20 h semanais. Ter conhecimentos em Informática para 
tabulação de dados. Ter disposição para coletar e organizar dados socioeconômicos. 
Ter boa comunicação oral e escrita. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Os critérios de avaliação utilizados: Análise de histórico (currículo), entrevista e 
redação. Pesos: Entrevista – 50%. Avaliação do Currículo – 20%. Redação: 30% 
Critérios de avaliação: Desenvoltura, bons conhecimentos em informática, facilidade 
de trabalhar em equipe. Ter disponibilidade de 20h semanais. Sociabilidade. Boa 
comunicação oral e escrita. 

Cronograma da seleção : 09 a 13 inscrição Enviar currículo pelo e-mail: 
ehmke@furb.br 
Local da entrevista: Sala D101  , dia 16/03/2020. 14H horas.  

Data e local de publicação do resultado : : 18/03/2020. Website FURB, Murais do 
Curso/CCSA. 
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ANEXO 59 
 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 786/2019 - INTERAÇÃO ODS BRASIL  
COORDENADOR: NAZARENO LOFFI SCHMOELLER 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Participação nas reuniões do Programa e do Projeto; organização dos materiais 
referentes aos projetos para divulgação; apoio na organização de eventos e na 
editoração e divulgação da RBDR; mapeamento de agentes; confecção do 
relatório parcial e do artigo final com os resultados do projeto de extensão 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga preferencialmente para 
cursos de Matemática, Jornalismo, Ciências Sociais e Economia. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato  
O/A candidato/o deve ter disponibilidade de 20 horas semanais, ser comunicativo, ter 
boa redação, ter iniciativa e dominar softwares (word, excel, powerpoint), ter 
experiência em organização de eventos científos e experiência em plataformas de 
eventos científicos. escrita. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Será feita análise de currículo, entrevista, e prova escrita. Critérios de avaliação: 
comunicabilidade, redação, iniciativa, domínio de softwares, experiência em 
eventos.. 

Cronograma da seleção :   
- Período de inscrição dos candidatos – 09 à 13 de março – Entrega dos currículos via 
e-mail, henriette@furb.br  e nazareno@furb.br (assunto do email – seleção de 
bolsista – Integração ODS) 
- Seleção : 17 de março no período vespertino sala R 302. Prova escrita seguida de 
entrevista. ( local e horário serão agendados por e-mail.  
- Resultado de seleção: 18 de março.  
Início das atividades: 23 de março 

Data e local de publicação do resultado : : Mural do PPGDR e e-mail, data a ser 
definida (2ª quinzena de fevereiro) 
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ANEXO 60 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 765/2019 - SIGAD - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E DE APOIO À 
DECISÃO  
COORDENADORA: HENRIETTE DAMM 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
1. Receber treinamento das bases de dados. 
 2. Tabular dados via web e atualizar as tabelas e gráficos na página do SIGAD.  
3. Acesso as bases web do: IBGE - SIDRA Ministério do Trabalho e Emprego - 
DARDO Ministério da Saúde - DATASUS Ministério da Educação - INEP Ministério 
da Fazenda - BACEN Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior - 
(estatísticas dos municípios) Secretaria de Estado da Fazenda DETRAN ONU - 
PNUD Secretarias dos municípios e bases de dados disponibilizadas pelos agentes 
públicos 
 4. Preparar e apresentar o projeto na MIPE 
 5. Registrar todos os atendimentos do público interno e externo e organizar 
relatório 
 6. Acompanhar e registrar reportagens na imprensa sobre dados da plataforma 
SIGAD 
 7. Acompanhar (receber e responder) os e-mails e telefones do projeto 
encaminhando para os professores responsáveis para as providências 
 8. Organizar e registrar a agenda de entrevistas  
9. Participar da confecção do relatório do projeto  
10. Agendar e organizar as apresentações dos resultados do projeto para os 
parceiros externos e comunidade acadêmica 
 11. Aplicar o questionário quantitativo de avaliação com a comunidade 
acadêmica envolvida no projeto  
12. Participar na elaboração do relatório final  
13. Elaborar artigos científicos juntamente com os professores do projeto e 
demais bolsistas 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 01 vaga para graduando 
preferencialmente dos cursos de Matemática (Licenciatura), Ciências Econômicas, 
Ciências Sociais, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Fisioterapia 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
preferencialmente nos cursos de no curso de Matemática (Licenciatura), Ciências 
Econômicas, Ciências Sociais, Ciências da Computação, Sistemas de Informação, 
Fisioterapia, em qualquer fase. 

Perfil do Candidato  
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google 
Drive e escrita acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa). 2. 
CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e 
autodeterminação, ter espírito inquisitivo. 3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM 
COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o comparecimento nas ações 



programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos assuntos 
sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; 
disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades 
solicitadas; comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1. Análise de currículo. 2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A 
importância da Ciência dos Dados no dia a dia das pessoas” (critérios de avaliação: 
redação coerente com o tema; estruturação lógica da redação, objetividade e 
argumentação). 3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) 
candidatos que obtiveram a melhor nota na prova escrita. O objetivo da entrevista é 
identificar as características e atitudes pessoais dos candidatos. Serão considerados e 
avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e autonomia para a 
realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem. 

Cronograma da seleção  
- Período de inscrição dos candidatos – 09 à 13 de março – Entrega dos currículos via 
e-mail, henriette@furb.br . (assunto do e-mail – seleção de bolsista –SIGAD) 
- Seleção: 16 de março no período vespertino. Prova escrita seguida de entrevista. 
(local e horário serão agendados por e-mail.  
- Resultado de seleção: 18 de março.  
Início das atividades: 23 de março 

Data e local de publicação do resultado : Website FURB, Murais dos Departamentos 
dos cursos envolvidos e comunicação direta via e-mail dos candidatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 61 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROGRAMA: 704/2019 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: A BNCC COMO FOCO  
COORDENADOR: SÔNIA REGINA DE ANDRADE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; 
organização de materiais para as formações; participação das reuniões de 
planejamento da equipe do projeto; acompanhamento da equipe dos 3 projetos 
nas atividades de formação. Contribuição na elaboração e apresentação de 
módulos didáticos relacionados aos projetos que compõem o programa para 
serem ministrados nas oficinas. Realizará também, registro escrito e fotográfico 
das ações, organização das listas de presença dos participantes das oficinas dos 
projetos, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos e 
artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na 
MIPE: Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 1 estudante dos cursos de 
Pedagogia 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação de um dos cursos 
vinculados, regularmente matriculado no semestre de concessão da bolsa 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente à vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 

Cronograma da seleção –  
Etapa 1 (09 a 13 de março): envio de currículos para o e-mail: sonia@furb.br , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROGRAMA 704-2019- Formação Continuada.  
Etapa 2 (17 de março): entrevista com os candidatos na sala I-202 à tarde (horários 
informados por e-mail).  
Etapa 3 (18 de março ): divulgação do resultado 

Data e local de publicação do resultado : 18 Março no website da FURB Início das 
atividades dos bolsistas: 23/Março/2019 

 

 

 

 

mailto:sonia@furb.br


ANEXO 62 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 791/2019 - GESTÃO EDUCACIONAL: A BNCC EM AÇÃO  
COORDENADOR: SÔNIA REGINA DE ANDRADE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; 
organização de materiais para as formações; participação das reuniões de 
planejamento da equipe do projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas 
atividades de formação. Contribuição na elaboração e apresentação de módulos 
didáticos relacionados aos projetos que compõem o programa para serem 
ministrados nas oficinas. Realizará também, registro escrito e fotográfico das 
ações, organização das listas de presença dos participantes das oficinas do 
projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos e 
artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na 
MIPE: Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 1 estudante dos cursos de 
Pedagogia 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação de um dos cursos 
vinculados, regularmente matriculado no semestre de concessão da bolsa 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente à vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 

Cronograma da seleção  
 
Etapa 1 (09 a 13 de março): envio de currículos para o e-mail: sonia@furb.br , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROGRAMA 791-2019 – Gestão Educacional.  
Etapa 2 (17 de março): entrevista com os candidatos na sala I-202 à tarde (horários 
informados por e-mail).  
Etapa 3 (18 de março ): divulgação do resultado 
 
 

Data e local de publicação do resultado : 18 a 20/Março no website da FURB Início 
das atividades dos bolsistas: 23/Março/2019 
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ANEXO 63 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO: 797/2019 - ÁREAS DO CONHECIMENTO: BNCC EM AÇÃO 
COORDENADOR: PATRÍCIA NETO FONTES 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; 
organização de materiais para as formações; participação das reuniões de 
planejamento da equipe do projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas 
atividades de formação. Contribuição na elaboração e apresentação de módulos 
didáticos relacionados aos projetos que compõem o programa para serem 
ministrados nas oficinas. Realizará também, registro escrito e fotográfico das 
ações, organização das listas de presença dos participantes das oficinas do 
projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos e 
artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na 
MIPE: Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 1 estudante dos cursos de 
LICENCIATURA 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação de um dos cursos 
vinculados, regularmente matriculado no semestre de concessão da bolsa 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente à vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 

Cronograma da seleção   
Etapa 1 (09 a 13 de março): envio de currículos para o e-mail: sonia@furb.br , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROGRAMA 797-2019 Áreas do Conhecimento-  
BNCC em Ação.  
Etapa 2 (17 de março): entrevista com os candidatos na sala I-202 à tarde (horários 
informados por e-mail).  
Etapa 3 (18 de março ): divulgação do resultado 

Data e local de publicação do resultado : 18 a 20/Março no website da FURB Início 
das atividades dos bolsistas: 23/Março/2019 
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ANEXO 64 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO 782/2019 - Professores e o uso de Metodologias Ativas no EFEX - Espaço de 
Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores 
COORDENADOR:  Marcel Hugo 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; 
organização de materiais para as formações; participação das reuniões de 
planejamento da equipe do projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas 
atividades de formação, principalmente aquelas ligadas a robótica, cultura maker, 
ensino híbrido, gamificação, colaboração e plataformas adaptativas. Programação 
básica com softwares de ensino de programação e kits de robótica. Elaboração e 
apresentação de módulos didáticos relacionados à tecnologia para serem 
ministrados nas oficinas. Realizará também, registro escrito e fotográfico das 
ações, organização das listas de presença dos participantes do projeto, registro 
das atividades para os relatórios, elaboração de resumos e artigos para eventos 
científico/culturais, participação como apresentador na MIPE: Mostra Integrada 
de Pesquisa e Extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): : 1 estudante do curso de 
Ciência da Computação ou de Sistemas de Informação 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação do curso de Ciência da 
Computação ou de Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre 
de concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil 
referente à vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB. 

Cronograma da seleção  
 
Etapa 1 (09 a 13 de março): envio de currículos para o e-mail: sonia@furb.br , 
especificando no assunto: INSCRIÇÃO Projeto  782/2019 EFEX.  
Etapa 2 (17 de março): entrevista com os candidatos na sala I-202 à tarde (horários 
informados por e-mail).  
Etapa 3 (18 de março ): divulgação do resultado 
 

Data e local de publicação do resultado : 18 a 20/Março no website da FURB Início 
das atividades dos bolsistas: 23/Março/2019 
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ANEXO 65 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO 690/2019  TOQUE TERAPÊUTICO: PARA O CORPO, MENTE E ESPÍRITO 
COORDENADOR: CAIO MAURÍCIO MENDES DE CORDOVA 
 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Bolsista para acompanhar as Caio Cordova; Auxílio na organização, divulgação e 
realização das atividades de Aromaterapia e Arteterapia. Preparação e 
gerenciamento das inscrições das Oficinas de Aromaterapia e Arteterapia. 
Elaboração das listas de presença. Elaboração dos formulários e compilação dos 
dados de avaliação das Oficinas de Aromaterapia e Arteterapia. Elaboração de 
relatórios das atividades de Aromaterapia e Arteterapia. Bolsista que já possua 
conhecimento em Práticas Integrativas e Complementares dos Cursos de 
Fisioterapia, Farmácia Biomedicina, Artes, Psicologia ou outros cursos da FURB. 
*utilizar plano de trabalho do programa 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, dos Cursos de 
Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Artes e Psicologia da FURB 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse 
em produção cientifica, conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em 
práticas alternativas. Ter capacidade de organização de reuniões, idas a campo, 
emissão de relatos contínuos, organizar diário de campo, elaborar resumos e artigos 
a partir das experiências. Preferencialmente com conhecimento de práticas 
integrativas e aromaterapia, dos Cursos de Biomedicina, Farmácia, Nutrição e 
Psicologia da FURB 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Inscrição se dará por envio de currículo ao prof coordenador, onde será agendada a 
data e o local da entrevista . 
Os critérios de avaliação: disponibilidade de horário; voluntário do projeto de 
extensão; experiência nas práticas alternativas; afinidade aromaterapia e arteterapia; 
trabalhos apresentados na área; disponibilidade de trabalho voluntário.  
- Entrevista 

Cronograma da seleção –  
-Inscrição dos candidatos:  09 a 13 de março –  cmcordova@furb.br (informar no 
assunto do email “ Bolsista –  Toque Terapêutico”) 
- Seleção: 16 de março, entrevista das 08:00 as 12:00 campus 3 sala A503 
- Resultado da Seleção – 18 de março. 

Data e local de publicação do resultado:  
18 de março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados  
23 de março - Início de atividades dos Bolsistas  

mailto:cmcordova@furb.br


 
ANEXO 66 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO 691/2019 - TOQUE TERAPÊUTICO NA FURB 
COORDENADOR: CAIO MAURÍCIO MENDES DE CORDOVA 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Reiki - preparação e 
gerenciamento das inscrições das atividades de Reiki - elaboração das listas de 
presença e certificação das atividades de Reiki - elaboração dos formulários e 
compilação dos dados de avaliação das atividades de Reiki - elaboração de relatórios 
das atividades de Reiki - bolsista que já possua conhecimento e formação em Reiki,  

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, dos Cursos de 
Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Artes ou Psicologia 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura : 
 Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse em produção cientifica, 
conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas alternativas. Ter 
capacidade de organização de reuniões, idas a campo, emissão de relatos contínuos, 
organizar diário de campo, elaborar resumos e artigos a partir das experiências. 
Preferencialmente com conhecimento de práticas integrativas e aromaterapia, dos 
Cursos de Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Artes ou Psicologia 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista e análise de currículo. 
Critérios de avaliação: experiência e formação nas práticas envolvidas, habilidades de 
comunicação e relacionamento interpessoal, empatia. Para inscrição enviar email 
para: 
cmcordova@furb.br, com nome completo, Curso, Fase, e anexar cópia (PDF) do 
currículo 
e histórico escolar da graduação, bem como comprovantes de eventuais cursos e 
formações em relacionadas às atividades propostas no plano de trabalho. 

Cronograma da seleção  
Inscrição dos candidatos:  09 a 13 de março –  cmcordova@furb.br  (informar no 
assunto do email “ Bolsista –  Toque Terapêutico na furb”) 
- Seleção: 16  de março, entrevista das 08:00 as 12:00 campus 3 sala A503 
- Resultado da Seleção – 18 de março. 

Data e local de publicação do resultado :  
18 de março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados  
23 de março - Início de atividades dos Bolsistas 

 

mailto:cmcordova@furb.br


ANEXO 67 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO 794/2019 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA ESCOLA 
COORDENADOR: CAROLINE VALENTE 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
- auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Do-in, 
Auriculoterapia, Reiki e Florais; - preparação e gerenciamento das inscrições das 
atividades de Do-In e Reiki; - elaboração das listas de presença e certificação das 
atividades de Do-In, Reiki, Auriculoterapia e Florais; - elaboração dos formulários 
e compilação dos dados de avaliação das atividades de Do-in, Auriculoterapia, 
Reiki e Florais; - elaboração de relatórios das atividades de Do-In, Auriculoterapia, 
Reiki e Florais; - bolsista que já possua conhecimento e formação em PICs dos 
Cursos de Biomedicina ou Farmácia. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, dos Cursos de 
Biomedicina ou Farmácia FURB 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos 
matriculados no último semestre do curso. 

Perfil do Candidato  
Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em equipe; se 
identificar com a área de inovação em educação. Ter disponibilidade para executar as 
atividades (20 horas semanais) no período vespertino 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Inscrição pelo e-mail carolvalente11@gmail.com, onde será agendada a data e o local 
da entrevista com a professora Caroline. Na entrevista deverá ser entregue currículo 
do aluno. Os critérios de avaliação: disponibilidade de horário; voluntário do projeto 
de extensão; experiência nas PICs; afinidade com Reiki, Do-In, Florais e 
Auriculoterapia e outras práticas complementares; trabalhos apresentados na área; 
disponibilidade de trabalho voluntário. 

Cronograma da seleção –  
09 a 13 de março - período de inscrição dos candidatos (carolvalente11@gmail.com) 
17 de março – entrevistas (matutino) agendamento por e-mail. 

Data e local de publicação do resultado:  
18 de março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados  
23 de março - Início de atividades dos Bolsistas 

 

 

 

 

 



ANEXO 68 
 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA 
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO 
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 
PROJETO 801/2019  PRATICANDO AS TERAPIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
COORDENADOR: MORGANA KRETZSCHMAR 
 

Plano de Trabalho do Bolsista:  
Bolsista para acompanhar as Profas. Morgana Kretzschmar e Mirele Titton 
Calderari John Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de 
Aromaterapia e Arteterapia. Preparação e gerenciamento das inscrições das 
Oficinas de Aromaterapia e Arteterapia. Elaboração das listas de presença. 
Elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das Oficinas de 
Aromaterapia e Arteterapia. Elaboração de relatórios das atividades de 
Aromaterapia e Arteterapia. Bolsista que já possua conhecimento em Práticas 
Integrativas e Complementares dos Cursos de Fisioterapia, Farmácia Biomedicina, 
Artes, Psicologia ou outros cursos da FURB. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, dos Cursos de 
Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Artes e Psicologia da FURB. 

Valor da Bolsa: R$800,00 mensais aproximadamente 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura ser estudante de graduação, regularmente matriculado 
no semestre a que se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos 
matriculados no último semestre do curso. 

Perfil do Candidato  
Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse em produção cientifica, 
conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas alternativas. Ter 
capacidade de organização de reuniões, idas a campo, emissão de relatos contínuos, 
organizar diário de campo, elaborar resumos e artigos a partir das experiências. 
Preferencialmente com conhecimento de práticas integrativas e aromaterapia, dos 
Cursos de Biomedicina, Farmácia, Nutrição e Psicologia da FURB. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção  
Inscrição pelo e-mail (entrega currículo profissional) morganak@furb.br, onde será 
agendada a data e o local da entrevista com a professora Morgana. Na entrevista 
deverá ser entregue currículo do aluno. Os critérios de avaliação: disponibilidade de 
horário; voluntário do projeto de extensão; experiência nas práticas alternativas; 
afinidade aromaterapia e arteterapia; trabalhos apresentados na área; 
disponibilidade de trabalho voluntário. 

Cronograma da seleção  
09 a 13 de março - período de inscrição dos candidatos (morganak@furb.br ) 
16 de março – entrevistas (Bloco T sala 306 – Laboratórios de Alimentos) 
agendamento por e-mail. 
 

Data e local de publicação do resultado:  
18 de março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados  
23 de março - Início de atividades dos Bolsistas 

  

mailto:morganak@furb.br

