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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA - PROPEX 

DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO - DAEX 

 

 

EDITAL 01/2021 PROPEX – SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

 

 

A Fundação Universidade Regional de Blumenau, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Extensão e Cultura - PROPEX, torna público o edital destinado à seleção de bolsistas 

de extensão, referente aos programas e projetos classificados no Edital PROPEX nº 17/2019, cujas 

normas estão regulamentadas pelas Resoluções 72/2014 e 55/2016 – FURB, mediante os requisitos 

e critérios a seguir estabelecidos. Este Edital refere-se à seleção de 30 ( trinta) bolsistas de 

extensão universitária, cujo valor da bolsa em 2021 será de R$800,00 (oitocentos reais) 

mensais, e o período de duração da bolsa será de 10 (dez) meses, a contar de 01 de março de 

2021.  

 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 Proporcionar ao estudante espaço de formação profissional integral por meio da participação 

em programas e projetos de extensão universitária. 

1.2 Contribuir para a formação crítico-reflexiva nas diferentes áreas de conhecimento em função 

do contato com a realidade social. 

 

 

2 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BOLSA DE EXTENSÃO 

 

2.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURB. 

2.2 Ter obtido aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) das disciplinas matriculadas 

no semestre anterior à inscrição. 

2.3 Dispor de 20 (vinte) horas semanais para dedicação ao programa ou projeto de extensão. 
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3 COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS 

 

3.1 Disponibilizar vinte (20) horas semanais ao programa/projeto. 

3.2 Cumprir o Plano de Trabalho proposto no programa/projeto. 

3.3 Colaborar na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no programa/projeto, 

conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX). 

3.4 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. 

3.4.1.1 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 programa/projeto. 

3.5 Submeter trabalho à Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão (MIPE) em 

2021. 

3.6 Mencionar sua condição de bolsista de extensão da FURB em qualquer publicação ou trabalho 

apresentado. 

3.7 Devolver à FURB, em valores atualizados, as bolsas recebidas indevidamente. 

3.8 Zelar por equipamentos, espaço físico e nome da FURB, bem como de todos os parceiros 

envolvidos nas ações do programa/projeto a que se encontra vinculados. 

3.9 Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes. 

3.10 Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX. 

 

 

4 INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições serão realizadas em conformidade com as vagas especificadas nos anexos deste 

edital.  

4.2 Para localizar as vagas disponíveis, o estudante deve tomar conhecimento das mesmas, 

conforme a listagem constante do item 7 do presente edital.  Ao localizar os programas e projetos 
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que disponibilizam vagas específicas aos cursos de graduação, o(a) estudante deverá buscar pelo 

número do anexo (indicado à frente do título do projeto) e, a partir deste, buscar o anexo 

correspondente a este número. Ao localizar o anexo, o(a) acadêmico(a) encontrará as informações 

necessárias para a vaga e, deste modo, poderá proceder sua inscrição no processo seletivo. 

 

 

5. PROCESSO SELETIVO  

 

5.1 O processo seletivo de Bolsista de Extensão ficará a cargo do(a) professor(a) proponente do 

projeto de extensão e demais membros da equipe, conforme a categoria a que o projeto esteja 

vinculado. 

5.2 O processo seletivo será realizado conforme as especificações constantes nos anexos do 

presente edital. 

5.3 Os critérios de avaliação dos candidatos são aqueles especificados nos anexos deste edital. 

5.4 A DAEX divulgará o resultado do processo seletivo no site da FURB. 

 

 

6 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

6.1 Será admitido recurso quanto ao resultado provisório deste Edital. 

6.2 Os recursos deverão ser interpostos, por escrito, em até 48 horas após a divulgação oficial dos 

resultados do certame, por meio de correspondência eletrônica à DAEX, no endereço: 

daex@furb.br 
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7 DAS VAGAS 

 

Anexo Programa/Projeto Coordenador(a) Curso com abertura de vaga 

1 
PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA 

INFÂNCIA 

Luciana Pereira de Araújo 

Kohler 

Ciência da Computação ou 

Sistemas de Informação 

2 Edujornalismo e Letramento Digital 
Sandro Lauri da Silva 

Galarça 
Jornalismo 

3 TÁ ROLANDO - conteúdos integrados James Dadam Livre 

4 Verter: Inclusão Social através da Fotografia Renato Valderramas 

Jornalismo, Design, 

Publicidade, Artes Visuais, 

Arquitetura. 

5 
DOCE SORRISO e Apoio ao autocuidado 

medicamentoso 
Nevoni Goretti Damo Odontologia 

6 

NUCLEO DE ESTUDOS E PRATICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 

SAUDE 2020 

Karla Ferreira Rodrigues Livre 

7 PROFISC - promovendo qualidade de vida Alessandro Guedes 
Cursos da Saúde, Arquitetura e 

urbanismo ou Artes visuais 

8 
Yoga, Aromaterapia e Politica Pública de Saúde 

Integrativa 
Rafaela Vieira 

Cursos da Saúde, Arquitetura e 

urbanismo. 

9 Toque terapêutico na FURB 
Caio Mauricio Mendes de 

Cordova 
Livre 

10 
Programa Institucional Arte na Escola - Polo 

FURB 
Tiago Pereira 

Artes Visuais, Música, Teatro 

ou Dança 

11 
Educação Estética e Mediação Cultural com 

Professores de Educação Básica 
Roseli Kietzer Moreira 

Artes Visuais, Música, Teatro 

ou Dança 

12 ÁREAS DO CONHECIMENTO: BNCC em ação Sônia Regina de Andrade Pedagogia 

13 Gestão Educacional: A BNCC em ação Sônia Regina de Andrade Pedagogia 

14 
Direito, Reintegração Socioeconômica e 

Ressocialização 
Claudia Sombrio Fronza Direito 

15 
Educomunicar: Comunicação, Educação e 

Economia Solidária 
Valmor Schiochet Publicidade e Propaganda 

16 

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 

Raquel Andrade Rebelo 

Administração, Economia, 

Ciências Contábeis, Serviço 

Social e Engenharias. 

17 

QUÍMICA DAS COISAS: FORMAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA 

ESTUDANTES E PROFESSORES 

Arleide Rosa da Silva Química, Ciências Biológicas  

18 
Fauna e Flora: disseminação de recursos para 

educação científica e ambiental 
Roberta Andressa Pereira Ciências Biológicas 

19 MATEMÁTICA PARALELA Jonathan Gil Müller 
Matemática, Pedagogia ou 

Engenharias 

20 
Integração Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) Brasil 

Nazareno Loffi 

Schmoeller 

Ciência da Computação, 

Matemática, Jornalismo, 

Ciências Sociais, Economia, 

Biologia. 
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21 Programa de Apoio ao Esporte e ao Exercício 
Carlos Roberto de Oliveira 

Nunes 

Nutrição, Educação Física ou 

Psicologia 

22 

Ambiência nos espaços de treinamento e 

competição: o caso dos polos esportivos e 

paradesportivos de Blumenau/SC 

Keila Tyciana Peixer Arquitetura e Urbanismo 

23 Projeto de Apoio ao Esporte de Rendimento Fábio Marcelo Matos Livre 

24 
DOCUMENTOS DE 

IDENTIDADE:TRADUZINDO A HISTÓRIA 

Valéria Contrucci de 

Oliveira Mailer 
Letras, História  

25 Informação e Cidadania Clóvis Reis Publicidade e Propaganda 

26 

Dignidade da Pessoa Humana e Acesso à Justiça: 

Fundamentos à Ressocialização do Apenado no 

Sistema Prisional de Blumenau. 

Lenice Kelner Direito 

27 Educação em Saúde na Área Materno Infantil 
Ana Marise Pacheco 

Andrade de Souza 
Nutrição, Odontologia 

28 Tecnologias de apoio a interação social de autistas Aurélio Faustino Hoppe 

Ciência da Computação, 

Sistemas de Informação, 

Matemática, Fisioterapia, 

Nutrição, Arquitetura ou 

Engenharias. 

29 PANORAMA PUBLICITÁRIO 2020 
Fernanda Schroeder 

Macha Ostetto 
Publicidade e Propaganda 

30 COMUNICA FURB Rafael José Bona Publicidade e Propaganda 

 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A designação de bolsa de extensão não gerará qualquer vínculo empregatício entre o(a) bolsista 

e a FURB. 

8.2 O(a) bolsista(a) poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos: 

a) por proposta do(a) coordenador(a), desde que justificada por escrito. 

b) por solicitação do(a) próprio(a) bolsista, por escrito. 

8.3 Os casos omissos serão apreciados pela DAEX, juntamente com o(a) proponente e as equipes 

dos projetos. 

 

Blumenau, 22 de fevereiro de 2021. 
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Prof. Dr. Oklinger Mantovaneli Junior 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura 
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Anexo 1 

 

PROJETO: 632/2019 PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA INFÂNCIA 

COORDENADOR: Luciana Pereira de Araújo Kohler 

 

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(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 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 (s): 1 (uma) vaga 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação dos cursos de Ciência da Computação ou 

Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. 
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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 dois instrumentos de avaliação:  

(ETAPA1) análise do currículo; 

(ETAPA2) entrevista com os candidatos; 

 

Os critérios de avaliação utilizados em cada etapa serão:  

(ETAPA1) avaliação do currículo; 

(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 (de 22/02 a 02/03/2021):  

Envio de currículos para o e-mail: LPA@furb.br 

 

 

Etapa 2 (04/03/2021) – Entrevista  

Local: Via Teams com a Profª Luciana P. de Araújo Kohler 

Horário: das 14h às 16h 

Data e local de publicação do resultado final:  

08/03/2021, no endereço: 

http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas  
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Anexo 2 

 

PROJETO: 768/2019 – Edujornalismo e Letramento Digital 

COORDENADOR: Prof. Dr. 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) Planejar e apresentar o projeto na semana de formação docente na Escola de Educação Básica 

Professor Honório Miranda. 

c) Planejar e ministrar oficinas interdisciplinares sobre EduJornalismo e Letramento Digital.  

d) Planejar e ministrar oficinas de produção de conteúdo informativo digital multimídia, em 

formato de texto escrito ou oral.  

e) Produzir conteúdo para o Projeto de Realidade Aumentada.  

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 Edujornalismo 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante do curso de 

Jornalismo 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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 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: Entrevista e análise de currículo. Prova 

teórica. Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e 

autonomia; demonstrar conhecimento sobre a temática do projeto. 

Cronograma da seleção:  

Período de inscrição: 22/02/2021 a 02/03/2021  

Local: Secretaria do CCHC 

Horário: das 8h às 22h (entregar comprovante de matrícula e histórico das disciplinas cursadas) 

Prova e Entrevista: 03/03/2021 

Local: Sala R-131, com o Prof. Sandro Lauri da Silva Galarça Horário: das 14h às 16h30  

Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados: 08 de março de 2021 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso de Jornalismo 

e do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação. 
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Anexo 3 

 

PROGRAMA: 646/2019 TÁ ROLANDO – conteúdos integrados 

COORDENADOR: James Dadam 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: auxiliar no gerenciamento da integração dos projetos e das suas 

produções midiáticas, produzir textos e produções multimídia de caráter jornalístico para 

divulgação do programa e seus projetos, bem como da universidade como um todo; produzir 

reportagens em diferentes plataformas para veiculação nos canais de comunicação da 

universidade; auxiliar na promoção de ações nas unidades escolares parceiras; preparar 

apresentação para a MIPE; participar de seminários de extensão e das avaliações da equipe, 

contribuir para a produção de extensão. 

 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma vaga) 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: o candidato deve ter interesse pelos acontecimentos da universidade e do 

âmbito educacional regional; deve possuir capacidade de transitar por diferentes esferas sociais, 

demonstrando abertura para ouvir os diferentes atores e suas necessidades, extraindo dessa 

atividade notícias que possam servir às instituições parceiras e à universidade; deve ser capaz de 

produzir pautas, notícias e reportagens com o olhar de valorização da educação, da ciência e da 

universidade, criando vínculos saudáveis com as fontes e contribuindo para a democratização da 

comunicação; 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 um 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, da universidade, da educação pública, da extensão e da 

pesquisa científica. 

 

Cronograma da seleção:  

- Inscrições: de 22 de fevereiro a 02 de março de 2021, através do e-mail: jamesd@furb.br, 

especificando no assunto: INSCRIÇÃO PROJETO DE EXTENSÃO e enviando em anexo o 

Currículo. 

- Seleção de Bolsista: 03 de março de 2021, os candidatos receberão um e-mail com a atividade 

prática a ser realizada. Ao final da atividade prática, serão entrevistados. Obs.: Este cronograma 

poderá ser modificado de acordo com o número de candidatos inscritos. 

 

 

mailto:jamesd@furb.br
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Anexo 4 

 

PROJETO: Verter: Inclusão Social através da Fotografia - 790/2019 

COORDENADOR: Renato Valderramas 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: 

Participar das reuniões de estudo e planejamento; 

Participar ativamente das oficinas de fotografia, auxiliando os professores e alunos  nas atividades, 

bem como na preparação de materiais e equipamentos a serem 

trabalhados; 

Elaborar dois diários de campo (um a cada semestre) referentes às atividades desenvolvidas; 

Tratar com respeito, discrição e cordialidade os(as) alunos participantes do projeto, bem como os 

professores e o professor envolvidos; 

Zelar pelo equipamento fotográfico utilizado nas oficinas e pelo espaço da escola e do laboratório de 

fotografia da FURB, reportando à coordenação do projeto qualquer 

incidente que venha a ocorrer; 

Contribuir com a produção do relatório final, do artigo científico e de outros materiais de divulgação 

científica; 

Elaborar, sob supervisão, resumo, pôster e outros materiais para apresentação na MIPE; 

Organizar em pastas e renomear as imagens produzidas pelos alunos 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 (caso essa venha a ocorrer 

presencialmente). 

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

Artes Visuais, Arquitetura. 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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 cursado ou estar cursando a disciplina Fotografia I (ou equivalente); 

dominar o equipamento fotográfico digital; dominar os principais softwares de edição de texto e 

apresentação de slides; capacidade de produzir textos coerentes. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: Avaliação do Currículo e entrevista. 

A nota final será obtida a partir da média aritmética das notas obtidas nos 2 quesitos. 

 

 

Cronograma da seleção: Inscrição pode ser feita de forma presencial no Laboratório de Fotografia 

(sala R-122) através da entrega de histórico escolar da graduação e currículo, ou de forma online pelo 

link: https://forms.gle/3rus3ZpdaHwQ5rVj9 de 22/02/2021 a 02/03/2021. Entrevista será realizada 

no dia 04/03, às 15h, de forma online pela plataforma Microsoft Teams.   

Data e local de publicação do resultado final: A ser publicado no dia 08/03, no mural do CCHC e 

pelo site wwwfurb.br/editais. 

 

 

https://forms.gle/3rus3ZpdaHwQ5rVj9
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Anexo 5 

 

PROJETO:  670/2019- DOCE SORRISO E APOIO  AO AUTOCUIDADO MEDICAMENTOSO 
 

COORDENADOR: Profa. Nevoni Goretti Damo 
 

Professora extensionista: Profa. Dra. Marcia de Freitas Oliveira 

 

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 termos de compromissos e 

atestados dos estudantes; Organizar a agenda com os pacientes externos para a clínica 

odontológica; Organizar material odontológico para atendimento dos pacientes; Participar do 

atendimento individual do paciente na 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, posts de redes sociais 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; colaborar com os demais acadêmicos do projeto na redação dos diários 

técnicos; submeter trabalhos na MIPE; participar da redação de um artigo científico; auxiliar no 

preenchimento de documentos; acompanhar todas as atividade do projeto. 

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

curso de Odontologia. 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

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, horário de disponibilidade para participar do 

projeto 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, redes sociais, escolas 

ou associação de moradores. 

 

Exemplo: 
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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 ser 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 22 de 
fevereiro a 03 de março. 
 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, e por e-mail. 
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Anexo 6 

 

PROJETO: 666/2019 - NUCLEO DE ESTUDOS E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES EM SAUDE 2020 

COORDENADOR: 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, seminários, Fórum 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 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: estudante a partir do terceiro semestre de todos os cursos da saúde e 

serviço social e que tenha a disponibilidade no turno matutino. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: inscrição por email (karla@furb.br), 

entrevista e comprovação da disponibilidade 

 

Cronograma da seleção:  

1) de 22/02 a 02/03/2021 - inscrição de bolsistas; karla@furb.br 
2) de 03/03/a 05/03/2021 - seleção de bolsistas; 
3) 08/03/2021 - publicação dos resultados. 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro 
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Anexo 7 

 

PROJETO: 701/2019 PROFISC Promovendo Qualidade de Vida  

COORDENADOR: 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): 1 Uma Vaga. O escopo deste 

trabalho está relacionado a alunos de cursos da saúde, Arquitetura e urbanismo e Artes 

visuais  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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 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 específica (fitoterapia, farmacognosia, projeto arquitetônico ou artes visuais) cursos 

ou disciplinas são pontuações diferenciais. 

Cronograma da seleção: Envio da inscrição para o e-mail furb.profisc@gmail.com, entre  22 

de fevereiro e 02 de março. Após confirmação da inscrição comparecer a entrevista e seleção 

que será no dia 04 de março  de forma on line pelo link do teams as 14:00 horas, que será 

informado após confirmação da inscrição e conferencia  dos documentos solicitados – histórico 

e relato . Dia 8 de março  divulgação do resultado.   

mailto:furb.profisc@gmail.com
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Data e local de publicação do resultado final: No dia 8 de março será divulgado na porta da 

sala A – 504  campus III da FURB e encaminhado  por e-mail o resultados aos  candidatos. E 

divulgação nas redes  do projeto.  
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Anexo 8 

 

PROJETO: 710/2019 - Yoga, Aromaterapia e Politica Pública de Saúde Integrativa 

COORDENADOR: Rafaela Vieira 

 

Plano de Trabalho do Bolsista:  

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 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, os seminários de extensão e da MIPE; 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). 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: 1 Uma Vaga. O escopo deste trabalho está relacionado a alunos de cursos 

da saúde, Arquitetura e urbanismo e Educação Física. 

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 

às ferramentas de edição de texto, ter facilidade para docência, ter habilidades e conhecimento 

mínimos para produção de textos, relatórios e artigos, ter conhecimento inicial sobre yoga e óleos 

essenciais. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: Será realizado processo de avaliação do 

bosista, contendo: 1. Prova Escrita (35%); 2. Histórico escolar (15%); 3. Entrevista (50%) 

Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail rafaela@furb.br, de 22/02 a 

02/03/2021. Após confirmação da inscrição comparecer a entrevista e seleção que será marcada 

no dia 05/03 na sala GA-204 e 206 campus I da FURB às 14 horas.  

Data e local de publicação do resultado final: No dia 08 de março será divulgado o resultado 

final, o qual será encaminhado por e-mail aos candidatos. 
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Anexo 9 

 

PROJETO: Toque Terapêutico na FURB - 691/2019 

COORDENADOR: Caio Maurício Mendes de Cordova 

 

Plano de Trabalho do Bolsista:  

-Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Reiki (cursos e sessões 

terapêuticas, oficinas e workshops); 

-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;  

-Auxílio na elaboração das atividades via redes sociais.  

 

Orientador: Prof. Dr. Caio M. M. de Cordova. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 

01 vaga, dos Cursos de graduação da FURB.  

Valor da Bolsa: 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 à concessão da bolsa, com disponibilidade de horário as sextas-feiras 

pela manhã.  

Perfil do Candidato:  

Conhecimento e formação em Reiki, aluno dos Cursos da FURB. Disponibilidade de horário 

para as atividades propostas, as sextas feiras de manhã e eventualmente aos sábados pela manhã 

e a tarde, com boas habilidades de organização, empatia, e relacionamento interpessoal, 

conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas alternativas em saúde. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista se 

necessário. Critérios de avaliação: experiência e formação nas práticas envolvidas, habilidades 

de comunicação e relacionamento interpessoal, empatia. Para inscrição enviar e-mail para: 

cmcordova@furb.br, com nome completo, Curso, Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e 

histórico escolar da graduação, bem como comprovantes de cursos e formações em relacionadas 

às atividades propostas no plano de trabalho.  

Cronograma da seleção:  

22/02 a 02/03/2021 - inscrição de bolsistas; 
03/03/a 05/03/2021 - seleção de bolsistas 
Data e local de publicação do resultado final: 

08/03/2021 - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados 
website da FURB e por e-mail  

 

 

  

mailto:cmcordova@furb.br
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Anexo 10 

 

PROJETO: 700/2019- PROGRAMA INSTITUCIONAL ARTE NA ESCOLA – POLO FURB 

COORDENADOR: TIAGO PEREIRA 

 

Plano de Trabalho do Bolsista:  

Em suas atividades estão programadas:  

• atendimento ao público,  

• pesquisa e 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.  

• 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: valor para 2021: R$ 800,00 

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 e redes sociais (Word, Corel Draw, Power Point, Excel, Facebook, 

Instagram).  

• 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 e entrevista com equipe do programa.  

Critérios de Avaliação:  

• Organização do currículo, evidenciando vivências no campo das Artes. 

• Noções de pesquisa.  

• Desenvoltura na comunicação oral no momento da entrevista.  

• Linguagem adequada.  

Cronograma da seleção:  

• Inscrição (de 22 de fevereiro a 02 de março).  

• Candidato deverá encaminhar e-mail contendo seu currículo para tiagop@furb.br.  

• A seleção será realizada no dia 03/03/2021. Das 14:00 às 17:30, no Bloco R – Sala 230. 

• O candidato deverá trazer o seu currículo impresso.  

• A entrevista será feita individualmente, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.  
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Data e local de publicação do resultado final:  

O resultado será divulgado no dia 08 de março de 2021, divulgado na porta do Departamento de Artes, 

sala S 110 e enviado para o e-mail disponibilizado no currículo. 
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Anexo 11 

 

PROJETO: 708/2019 - Educação Estética e Mediação Cultural com Professores de Educação Básica. 

COORDENADORA: Profa. Msc. Roseli Kietzer Moreira 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: ATIVIDADE: O bolsista acompanhará de modo geral as atividades 

do projeto envolvendo: grupo de estudos, cursos, oficinas, Seminário de relatos de experiências, 

mediação cultural, organização de materiais educativos, atendimento ao público. 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): uma vaga.  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação de Artes Visuais, Música, Teatro ou 

Dança, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.  

 

Perfil do Candidato: 

- Conhecer sobre tecnologias digitais e mídias sociais (World, Corel Draw, Power Point, Excel, 

Facebook, Instagram). 

- Possuir desenvoltura na escrita e na fala. 

- Sociabilidade. 

- Aptidões para trabalho em equipe. 

- Ter iniciativa e noções de pesquisa. 

- Assiduidade e pontualidade.  

- Disponibilidade para trabalhar no período vespertino. 

- Vivência no campo das artes.  

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: questionário escrito e currículo impresso. 

Critérios de avaliação: Coerência nas respostas das questões. Produção textual. O atendimento dos 

requisitos para o perfil do candidato.  

 

Cronograma da seleção:  

- Inscrição de candidatos. Encaminhar e-mail para  rmoreira@furb.br 

- Realização do questionário no dia 4 de março de 2021 – com início às 14h e finalização às 16h. 

Local: R-106. Será respeitado todos os protocolos de prevenção do Covid-19.  

- Avaliação dos questionários e currículos pelos professores do projeto, das 16h às 18h. 

 

Data e local de publicação do resultado: os resultados serão divulgados no dia 08 de março de 2021, 

nos murais do Departamento de Artes (Bloco S).  
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Anexo 12 

 

PROJETO: Áreas do conhecimento  : BNCC em ação  

COORDENADOR: Sônia Regina de Andrade 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: Atuar na organização de materiais para atividades de formação 

do projeto, fazer contato com escolas parceiras, redigir atas, escrever trabalhos acadêmicos e 

científicos com orientação do professor. 

 

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

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: conhecimento básico de informática e uso de tecnologias digitas, 

proatividade, habilidades de comunicação, disponibilidade de 20 horas preferencialmente no 

período vespertino. Estar cursando Pedagogia. Ter conhecimento básico de uso e trabalho com 

redes sociais. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: será utilizado entrevista online via teams e 

análise currículo. Encaminhar currículo para sonia@furb.br 

 

 

Cronograma da seleção : analise currículo no dia 03/02/2021 – sala I 202 – entrevista dia 

04/03/2021 via temas as 15 horas. 

Data e local de publicação do resultado final: 08/03/2021 via e-mail para os candidatos. 
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Anexo 13 

 

PROJETO: Gestão Educacional: BNCC em ação  

COORDENADOR: Sônia Regina de Andrade  

 

Plano de Trabalho do Bolsista: Atuar na organização de materiais para atividades de formação 

do projeto, fazer contato com escolas parceiras, redigir atas, escrever trabalhos acadêmicos e 

científicos com orientação do professor. 

 

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

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: conhecimento básico de informática e uso de tecnologias digitas, 

proatividade, habilidades de comunicação, disponibilidade de 20 horas preferencialmente no 

período vespertino. Estar cursando Pedagogia. Ter conhecimento básico de uso e trabalho com 

redes sociais. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: será utilizado entrevista online via teams e 

análise currículo. Encaminhar currículo para sonia@furb.br 

 

Cronograma da seleção: análise currículo no dia 03/02/2021 – sala I 202 – entrevista dia 

04/03/2021 via temas as 15 horas. 

Data e local de publicação do resultado final:  dia 08/03/2021 via e-mail para os candidatos . 

 

 

  



24 

 

 

 

Anexo 14 

 

PROJETO: 725/2019 - Direito, Reintegração Socioeconômica e Ressocialização  

COORDENADOR: CLAUDIA SOMBRIO FRONZA 

 

- 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): uma vaga – a partir do quinto semestre do 

Curso de Direito.   

Valor da Bolsa: R$ 800,00 mensais 

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 por meio de análise 

documental - exame do histórico escolar de graduação e ficha de inscrição (peso 5) e por entrevista (peso 

5).  

Cronograma da Seleção: Período de inscrição de bolsistas: de 22 de fevereiro a 02 de março de 2021. 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço itcp@furb.br, colocando 

no campo “Assunto” do e-mail o seguinte texto: “Bolsa para o Projeto 725/2019 – Ressocialização”, 

anexar seu histórico escolar e ficha de inscrição. O candidato deverá elaborar ficha de inscrição 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. 

mailto:itcp@furb.br
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Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias da semana). Somente serão aceitas as 

inscrições recebidas dentro do prazo e que constarem os documentos solicitados. Entrevista: Serão 

chamados para a entrevista os cinco primeiros colocados na análise documental – os candidatos 

classificados para a entrevista serão avisados por e-mail. A entrevista será realizada de forma on line via 

plataforma Microsoft Teams no dia 03/03/2021, entre 16h e 18h. Nesta data e horário, o candidato deverá 

permanecer on line no Teams e aguardar ser chamado. 

Data e local de publicação do resultado final: 08/03/2021, no Website da FURB. 
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Anexo 15 

 

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

COORDENADOR: VALMOR SCHIOCHET 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: - Participar 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; - Participar das ações de planejamento estratégico junto 

à equipe deste projeto; - Colaborar para produção de materiais gráficos, de comunicação e 

publicitário; - Elaborar cronograma mensal de postagens nas redes sociais; - Criar conteúdo 

para postagens nas redes sociais (textos e imagens); - Atualizar e gerenciar os conteúdos nas 

redes sociais; - Realizar estudos bibliográficos sobre os temas geradores; - Participar na 

elaboração de materiais educativos e didáticos (cartaz, folder, entre outros); - Realizar 

abordagens educativas sobre mídias sociais e assuntos correlatos (fotografia, cronograma de 

publicações, etc); - Auxiliar na elaboração do planejamento de comunicação dos 

empreendimentos incubados pela ITCP; - Auxiliar na realização de eventos e de atividades 

conjuntas; - Realizar o registro fotográfico das atividades e elaborar a memória das ações; - 

Contribuir na elaboração de resumos para eventos científicos; - Participar de 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. – Dar suporte aos docentes 

da ITCP/FURB nas assessorias multiprofissionais de acordo com a respectiva formação 

acadêmica; - Apoiar a redação dos relatórios de sistematização para publicação; - Organizar os 

arquivos físicos e eletrônicos do projeto e manutenção da ordem dos materiais; - Realizar outras 

atividades pertinentes à sua área de formação. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma vaga – a partir do quarto 

semestre do Curso de Publicidade e Propaganda.  

Valor da Bolsa: 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:  

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 por meio 

de análise documental - exame do histórico escolar de graduação e ficha de inscrição (peso 5) 

e por entrevista (peso 5).  
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Cronograma da Seleção: Período de inscrição de bolsistas: de 22 de fevereiro a 02 de março 

de 2021. Para realizar a inscrição, o candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço 

itcp@furb.br, colocando no campo “Assunto” do e-mail o seguinte texto: “Bolsa para o Projeto 

742/2019 – Educomunicar”, anexar seu histórico escolar e ficha de inscrição. O candidato 

deverá elaborar ficha de inscrição 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). Somente serão aceitas as inscrições recebidas 

dentro do prazo e que constarem os documentos solicitados. Entrevista: Serão chamados para 

a entrevista os cinco primeiros colocados na análise documental – os candidatos classificados 

para a entrevista serão avisados por e-mail. A entrevista será realizada de forma on line via 

plataforma Microsoft Teams no dia 03/03/2021, entre 14h e 16h. Nesta data e horário, o 

candidato deverá permanecer on line no Teams e aguardar ser chamado. 

Data e local de publicação do resultado final: 08/03/2021, no Website da FURB. 

 

 

  

mailto:itcp@furb.br
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Anexo 16 

 

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: 

- Contribuir com o processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das 

COOPERRECIBLU; - Realizar o registro fotográfico das atividades e elaborar a memória das ações 

socioeducativas; - Análisar o processo produtivo da COOPERRECIBLU para retirada de tempos dos 

processos produtivos, conforme orientação; - Participar das reuniões com os gestores da 

COOPERRECIBLU para ações de implementação dos indicadores de performance; - Realizar 

pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e materiais relevantes para reuniões e formações; - 

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; - Auxiliar na realização dos eventos e de atividades conjuntas e confeccionar materiais 

utilizados em palestras e eventos de divulgação; Auxiliar na confecção e atualização dos meios de 

comunicação eletrônicos; - Apresentar trabalhos em eventos; Integrar-se com acadêmicos de outros 

cursos nas atividades de extensão e colaborar para realização das atividades propostas nos projetos 

vinculantes; - Será responsável pela organização dos arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos 

materiais no local; -  Participar da 14ª MIPE com a realização de resumo, painel e apresentação oral 

sobre o funcionamento do projeto e as atividades realizadas; -  Participar da elaboração do relatório 

final do projeto. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma vaga para estudantes dos Cursos de 

Administração, Economia, Ciências Contábeis, Serviço Social e Engenharias. 

Valor da Bolsa: 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 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; 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 

do Currículo acadêmico (não eliminatório). b) Análise da Ficha de Inscrição. c) Entrevista Individual 

(10 minutos). Prova de Títulos (Peso 7,0) e Entrevista (Peso 3,0). 

Cronograma da seleção: Período de inscrição de bolsistas: de 22 de fevereiro a 02 de março de 2021. 

Para realizar a inscrição, o candidato deverá encaminhar e-mail para os endereços itcp@furb.br, 

profrar@furb.br e rodrigocardososc@hotmail.com, colocando no campo “Assunto” do e-mail o seguinte 

texto: “Bolsa para o Projeto 726/2019 – Cooperreciblu”, anexar seu currículo acadêmico e ficha de 

inscrição. O candidato deverá elaborar ficha de inscrição 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 
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horário para atuar no projeto (período e dias da semana). Somente serão chamados para a entrevista os 

candidatos que fizerem a inscrição dentro do prazo e anexarem os documentos solicitados. Entrevista: 

será realizada de forma on line via Microsoft Teams no dia 04/03/2021, no período vespertino; neste dia 

e horário, o candidato deverá permanecer on line no Teams e aguardar ser chamado para a entrevista. 

Data e local de publicação do resultado final: 08/03/2021, no Website da FURB. 
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Anexo 17 

 

773/2019 - QUÍMICA DAS COISAS: FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA PARA 

ESTUDANTES E PROFESSORES 

COORDENADOR: Arleide Rosa da Silva 

 

Plano de Trabalho do/a Bolsista:  

ATIVIDADE: Organização e participação dos encontros com os estudantes e professores da educação 

básica; acompanhamento das práticas educativas experimentais desenvolvidas no LENQUI e demais 

laboratórios envolvidos; organização dos materiais para participação na MIPE, Seminário das 

Licenciaturas e demais eventos correlatos; manutenção dos registros de frequência dos participantes; 

serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores e estudantes durante as práticas educativas 

no LENQUI; apoio na preparação de produtos educacionais digitais para os encontros de formação no 

LENQUI; participação na elaboração do relatório final e artigo científico acerca das atividades 

desenvolvidas na implementação das práticas educativas com as escolas; acompanhamento da equipe 

extensionista e do/a bolsista do projeto; coordenação do espaço educativo do LENQUI – Laboratório de 

Ensino de Química 

 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):  1 (uma) vaga para aluno/a do curso de Química 

e/ou aluno/a do curso de Ciências Biológicas  

Valor da Bolsa para 2021: R$ 800,00    

Período de duração da bolsa: 10 meses    (20h/semana) 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Química e/ou do curso de 

Ciências Biológicas, regularmente matriculado/a no semestre/ao 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 formação e pratica docente e Educação 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. Histórico escolar (30%)  

2. Entrevista (50%)  

3. Análise de currículo (20%) – descrição de ações como participação em outras atividades de 

extensão, PIBID, PROESDE, projetos de pesquisa ou demais atividades relacionadas a área de 

Educação  

 

Cronograma da seleção:  

Inscrição: 22/02 a 02/03/2021 

Para se inscrever no processo seletivo o/a aluno(a) interessado/a deverá enviar seu histórico escolar 

atualizado para o endereço arosa@furb.br manifestando seu interesse.  

Seleção: as entrevistas acontecerão no dia 04/03/2021, a partir das 14h, através da plataforma Teams. A 

arguição terá duração de 15 minutos e será previamente agendada com cada candidato via e-mail.  

 

Data e local de publicação do resultado final: 08/03/2021 pelas redes sociais dos cursos de Química e 

Ciências Biológicas e contato via e-mail dos candidatos. 
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Anexo 18 

 

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 ao 

empréstimo;  

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): 01 (uma). 

  

Valor da Bolsa: R$ 800,00 (oitocentos reais). 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: estar regularmente matriculado no curso de Ciências Biológicas.  

 

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 quanto discente, ter 

habilidades e conhecimento mínimos  para produção de textos, relatórios e artigos. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção:  

Metodologia e processo de avaliação da seleção: 

1. Entrevista (50%); 

2. Histórico escolar (30%)  

3. Análise de currículo (20%). Serão consideradas ações como participação em atividades de 

extensão (incluindo PIBID e PROESDE), projetos de pesquisa e/ou outras atividades 

relacionadas a área de Educação e do projeto. 
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Cronograma da seleção: 

1. Período de inscrição: de 22/02 a 02/03/2021. 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.  

2. Seleção: as entrevistas acontecerão no dia 03/03/2021, a partir das 14h, através da plataforma 

Teams. A arguição terá duração de 15 minutos e será previamente agendada com cada candidato. 

 

Data e local de publicação do resultado: 08/03/2021, website FURB, murais do DCN e CCEN.  

Os dois primeiros classificados serão também comunicados por e-mail. 
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Anexo 19 

 

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; 

(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 Engenharias. 

Valor da Bolsa: R$ 800,00 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado em um dos cursos que 

se refere à concessão da bolsa. 

Perfil do Candidato: um acadêmico(a) engajado(a) e comprometido(a) com a realização das atividades 

estabelecidas no plano de trabalho do bolsista. Saiba manusear, ou tenha interesse e dedicação em aprender, 

o aplicativo GeoGebra, edição de vídeos e imagens, plataforma Canva e redes sociais (Facebook, Instagram 

e YouTube). 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista com os candidatos inscritos (presencial ou 

virtual, via plataforma Teams), objetivando conhecer as disponibilidades para desempenhar as ações 

propostas pelo projeto e as características do seu perfil que estão diretamente ou indiretamente relacionadas 

com o desenvolvimento das atividades indicadas para o acadêmico bolsista. 

Cronograma da seleção: 

22/02/21 – Lançamento do edital. 

22/02/21 até 02/03/21 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail <jgmuller@furb.br>. 

03/03/21 e 05/03/21 – Período para o processo de seleção: presencial na sala I-506, Campus I/FURB, ou 

virtual via plataforma Microsoft Teams (a combinar). 

08/03/21 – Divulgação dos resultados. 

Data e local de publicação do resultado final: dia 08 de março de 2021 via e-mail que foi efetivada a 

inscrição. 
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Anexo 20 

 

PROJETO: 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 Ciência 

da Computação, Matemática, Jornalismo, Ciências Sociais, Economia, Biologia. 

Valor da Bolsa para 2021: 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/a: 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 científicos e experiência em plataformas de eventos científicos e na divulgação de notícias em 

redes sociais. 

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 

e divulgação de notícias em redes sociais.  

Cronograma da seleção: de 22/02 a 02/03- inscrição de bolsistas; a data da seleção será definida entre os 

dias 3 a 5 de março, sala R 302. A análise do currículo (peso 3), entrevista (peso 3) e prova escrita (peso 4) 

serão feitas no mesmo dia. 

Data e local de publicação do resultado: Mural do PPGDR e e-mail, dia 8 de março de 2021.  
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Anexo 21 

PROJETO: 778/2019 Programa de Apoio ao Esporte e ao Exercício 

COORDENADOR: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES 

 

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: 

•  Redigir as atas das reuniões de equipe; 

•  Elaborar materiais educativos com ênfase em saúde proposto pelo projeto; 

• Realizar oficinas de formação para o público alvo; 

• Auxiliar na coordenação das atividades propostas aos bolsistas do artigo 170, voluntários e estudante 

de extensão curricular; 

• Elaborar questões e realizar entrevistas com o público alvo do projeto; 

• Elaborar questões e aplicar questionários quanti-qualitativos com o público alvo do projeto; 

•  Participar das visitas técnicas aos locais selecionados para o 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 Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão e Cultura, 

apresentando o funcionamento dos projetos e as atividades realizadas; 

• Participar do fórum de extensão promovido pela DAEX; 

• Participar dos Seminários de Extensão promovidos pela DAEX  

• 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. 

 

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: valor para 2021: R$ 800,00 

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 de 

softwares para elaboração de desenho arquitetônico (pacote Office, AutoCAD, Sketchup) e aceitar o 

atendimento dos compromissos estabelecidos no edital PROPEX. 

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: 22 de fevereiro a 2 de março - envio da inscrição para o e-mail cnunes@furb.br 

.            

 No email deverá constar; assunto: “778/2019-Bolsa de extensão” 

 3 e 4 de março - Entrevista/dinâmica de grupo – (local e horário serão agendados por e-mail) 

 

Data e local de publicação do resultado final:  

Dia 05 de março- Website FURB e Murais do curso de Arquitetura e Urbanismo.  
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Anexo 22 

 

PROJETO: 780/2019 - Ambiência nos espaços de treinamento e competição: o caso dos polos esportivos e 

paradesportivos de Blumenau 

COORDENADOR: 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 15ª Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão e Cultura, 

apresentando o funcionamento do projeto e as atividades realizadas;  

• 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: valor para 2021: 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: 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. 

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 e-mail.  

Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail kpeixer@furb.br. Até dia 02 de março. Após 

a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer para a realização da entrevista, na sala N-

105.em horário a ser agendado;  

Data e local de publicação do resultado final:  

Website FURB e Murais do curso de Arquitetura e Urbanismo.  

 

 

  

mailto:kpeixer@furb.br
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Anexo 23 

 

PROJETO: Projeto de Apoio ao Esporte de Rendimento – 779/2019 

COORDENADOR: Fábio Marcelo Matos 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: Acompanhamento na avaliação, na condução das atividades, 

participação nos treinos das modalidades assistidas pelo projeto junto ao professor responsável, 

colaboração no desenvolvimento das produções científicas do projeto, auxílio na confecção do relatório 

final, realizar levantamento de dados, ser elemento comunicante entre os atores do projeto. 

 

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

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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 perfil solidário, ser proativo, ter iniciativa, apresentar responsabilidades 

acadêmicas, possuir boa relação interpessoal com os participantes do projeto, apresentar disponibilidade 

e seguir as diretrizes do projeto. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: o processo de seleção será pelo currículo e entrevista 

com os professores participantes do projeto. O critério de desempate será através do aproveitamento 

acadêmico nas áreas afins (nota de disciplina e cursos relacionados ao objeto do projeto). 

 

Cronograma da seleção:  

Etapa 1: inscrição. De 22 de fevereiro a 02 de março – encaminhar currículo para matosfisio@furb.br 

Etapa 3: entrevista e análise do histórico acadêmico. 3 a 5 de março 

Etapa 4: divulgação dos resultados. – 5 de março 

 

Local: A ser definido 

Data: a ser definida 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro 
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Anexo 24 

 

PROJETO: PROJETO: DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: TRADUZINDO A HISTÓRIA  

COORDENADOR: Valéria Contrucci de Oliveira Mailer 

                                 Cíntia Regia Rodrigues (extensionista) 

 

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 estudante 

do curso de Letras ou História preferencialmente. 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: 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: 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:  

 

1)Análise de currículo; 

2)Carta de interesse, na qual conste o motivo de ter se candidatado ao projeto; informações sobre outras 

atividades da qual participa além dos estudos; em qual período pretende cumprir as horas de trabalho no 

projeto; se está inscrito em outro projeto de extensão e outras informações que considerar relevantes para 

o andamento das ações do projeto.   

 

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: 22/02/2021 a 02/03/2021 - Entrega de currículo e carta de motivação via email: 

vmailer@furb.br 
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Divulgação Resultado: 08/03/2021 

Início das Atividades: 08/03/2021 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de 

Ciências da Educação, Artes e Letras. E-mail dos candidatos (inserir no currículo) 
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Anexo 25 

 

PROJETO: 761 / 2019 INFORMAÇÃO E CIDADANIA  

COORDENADOR: Clóvis Reis  

 

Plano de Trabalho do Bolsista: Participar de todas as etapas do projeto. - Ler, fichar e 

compartilhar com a equipe do projeto a literatura selecionada - Participar das etapas 

de pré-produção - pesquisa de trilhas, produção - edição em diferentes formatos e 

pós-produção - finalização. - Cumprir as determinações previstas para o seu diário de 

campo - Participar da confecção do Relatório Final - Avaliar o Projeto ao final de sua 

realização. Participar da MIPE 

 

 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso 

de Publicidade e Propaganda, independentemente do semestre letivo que está cursando.  

 

Perfil do Candidato: conhecimentos básicos de redação publicitária, capacidade crítica, 

trabalho em equipe, iniciativa, compreensão interpessoal e empatia. Conhecimentos básicos 

pacote Office.  

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.  Serão 

mapeadas as competências requeridas e o nível de conhecimento exigidos a partir do relato de 

trabalhos já desenvolvidos.  

 

Cronograma da seleção:  

Enviar currículo para agenciafurb@gmail.com até o dia 02/03/21 . (Título do e-mail: Vaga 

Projeto Informação e Cidadania) 

Inscrições entre os dias 22/02 e 02/03/2021.  

As entrevistas acontecerão no dia 04/03 (quinta-feira), das 14 às 16 horas, na sala R 202, com a 

Profa. Cynthia Quadros.  

 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro e 

mídias sociais do curso de Publicidade e Propaganda, a partir do dia 08/03/2021.  

 

 

  

mailto:agenciafurb@gmail.com
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Anexo 26 

 

PROGRAMA OU 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;  

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudante do curso de Direito a 

partir do sétimo 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:  

a) boas notas na graduação em direito, a partir do primeiro 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:  

Período de inscrição:  De 22/02 a 02/03/2021. As inscrições devem ser feitas por e-mail encaminhado à 

Professora Coordenadora do Projeto (kelner@furb.br). O estudante deverá encaminhar breve curriculum 

demonstrando experiência na área, semestre matriculado, com informações de contato, nome completo, 

telefone, watts up, e-mail.  

Seleção de bolsistas: De 03/03 a 05/03/2021.  

Critérios: Análise das notas obtidas na graduação em Direito, até o sexto semestre, nas disciplinas de 

Direito Penal e de Processo Penal. Entrevista que será agendada com o estudante pela plataforma Teams, 

com análise da disponibilidade de 16h semanais de trabalho; autonomia, interesse e entusiasmo pelo 

projeto.  

      Data de publicação do resultado: Dia 08/03/2021  

 

 

  

mailto:kelner@furb.br
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Anexo 27 

 

PROJETO: Educação em Saúde na Área Materno Infantil - 669/2019 

COORDENADOR: Ana Marise Pacheco Andrade de Souza 

 

Plano de Trabalho do Bolsista:  

• Reunir-se com a coordenação do Projeto, agendar as reuniões de docentes e 
discentes;  

• Preparar o edital para a seleção dos extensionistas voluntários do projeto;  
• Acompanhamento da seleção de novos acadêmicos da odontologia e nutrição 

participantes do Projeto;  
• Preencher e Entregar dos Termos de Compromisso e certificados dos acadêmicos 

na PROPEX;  
• Preparar o cronograma;  
• Organizar e acompanhar os cronogramas das reuniões e atividades do Projeto;  
• Contatar com a APAE para agendamento dos bebês;  
• Contatar com responsável da ONG Associação Sorrir para Down para agendar 

bebês;  
• Contatar com as ESFs e empresa Kyly para agendamento das palestras;  
• Contatar a Policlínica Universitária e Projeto Observatório de bebês de risco para 

agendamento de atividades com os bebês de risco;  
• Organizar e participar de oficina de capacitação discente;  
• Acompanhar as reuniões com gestantes (se a pandemia permitir), registrar as 

imagens e elaborar ata;  
• Agendar os bebês;  
• Acompanhar os atendimentos aos bebês (se a pandemia permitir), registrar 

imagens e elaborar atas;  
• Esterilizar instrumental para atendimento dos bebês e buscar na esterilização o 

material a ser utilizado;  
• Acompanhar as atividades dos acadêmicos voluntários e estudantes com vistas a 

curricularização da extensão;  
• Elaborar material informativo e educativo;  
• Alimentar as mídias sociais do projeto.  
• Acompanhar as reuniões do Comitê de aleitamento materno, se a pandemia 

permitir.  
• Acompanhar as reuniões dos docentes e elaborar as atas;  
• Acompanhar e registrar os participantes diretos do Projeto no grupo de gestantes 

e de bebês;  
• Acompanhar o levantamento de dados parciais dos projetos;  
• Submeter resumo na 15ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e 

Cultura (MIPE)  
• Montar painel e apresentar na 15ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura (MIPE);  
• Realizar revisões bibliográficas sobre os temas abordados com gestantes e sobre 

síndromes e deficiências e tratamentos;  
• Escrever resumos para participação em eventos científicos.  
• Escrever artigos científicos.  
• Receber os relatórios dos acadêmicos participantes no projeto;  



43 

 

 

 

• Aplicar pesquisas já aprovadas pelo CEPE com as gestantes e pais de bebês.  
• 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.  

• Acompanhar as reuniões dos docentes e elaborar as atas;  
• Organizar os dados para elaboração do relatório final;  
• Entregar o 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.  

Será avaliado mediante o acompanhamento das atividades desenvolvidas e no desempenho da 

aprendizagem. também por meio da frequência, da participação efetiva nas palestras com 

gestantes e com bebês de risco, nos atendimentos dos bebês com necessidades especiais, por 

meio dos relatórios, da participação na MIPE e na participação das semanas acadêmicas de seu 

curso, e participação em eventos. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):  

• uma (1) bolsa de extensão para os cursos de Nutrição ou Odontologia. 

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

Condições para candidatura:  

• Ser estudante de graduação de Nutrição ou Odontologia, regularmente 
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.  

•  Ter disponibilidade de horário nas 3as feiras à tarde, das 13h30 às 17h30, nas 
2as à tarde (uma vez ao mês) e na primeira 4as feira do mês das 13h30 as 17h30 
(presença física se a pandemia permitir) e 5as e 6a feiras das 13h30 as 17h30 
para planejamento, reuniões, agendamento de avaliações dos bebês e gestantes, 
relatórios e artigos.  

• Para acadêmicos de Nutrição: Já haver cursado ou estar cursando as disciplinas de 
Avaliação Nutricional e Nutrição no Ciclo de Vida I.  

• Para acadêmicos de odontologia: Estar cursando ou ter cursado a disciplina de 
Odontopediatria e Ortodontia I.  

• Participação prévia em outros projetos de extensão ou de pesquisa. 
Perfil do Candidato:  

• Ter interesse na área de saúde materno infantil. 

• Para acadêmicos de Nutrição: saber aplicar os métodos de avaliação antropométrica de 

bebês e ter conhecimentos de preenchimento de anamnese e questionário de frequência 

alimentar.  

• Para acadêmicos de odontologia: 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 deficiências. 

• Ter empatia com as comunidades atendidas.  
• Cumprir horários e cronogramas propostos. 

Metodologia e processo de avaliação da seleção:  

• O processo de seleção se dará por meio análise de currículo, análise de histórico 
escolar atualizado, entrevista presencial ou remota pelo TEAMs, . Havendo mais de 
um candidato também poderá ser aplicada prova escrita.  

• Primeiramente será realizada a análise do currículo e histórico escolar. Após será 
agendado horário para entrevista dos candidatos que poderá ser ou 
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presencialmente no Laboratório de Avaliação e Educação Nutricional (LAEN), sala 
C- 301 no Campus III ou pela Plataforma TEAMs de forma remota.  

• Se houver mais de um candidato os mesmos serão chamados para prova escrita, 
que será em sala de aula conforme disponibilidade no Campus III ou via remota 
pela plataforma TEAMs. 

• A disponibilidade de horário é pré-requisito.  
• A participação prévia em projetos de extensão ou de pesquisa também é pré 

requisito no processo seletivo.  
• 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:  

de 22/02 a 02/03/2021 - inscrição de bolsistas; encaminhar currículo e histórico escolar 

para amasouza@furb.br 
de 03/03/a 05/03/2021 - seleção de bolsistas no Laboratório de Avaliação e Educação 

Nutricional (LAEN) sala C-301 ou via plataforma TEAMs quando ocorrerá análise do currículo 

e histórico escolar, agendado horário para entrevista e, se houver mais candidatos, também prova 

escrita. 
08/03/2021 - publicação dos resultados. 
 
OBS.: No currículo o critério de desempate dos candidatos são: 

• Tempo de participação anterior em projetos de extensão (1 ponto a mais) 

• Acadêmicos de Nutrição : ter cursado as disciplinas de avaliação nutricional e nutrição 

no ciclo de vida II (1 ponto a mais) 

• Acadêmicos de Odontologia: ter cursado ou estar cursando a Disciplina de 

Odontopediatria e Ortodontia II (1 ponto a mais) 

No histórico escolar o critério de desempate dos candidatos são: 

• Nota maior nas disciplinas citadas (1 ponto a mais) 

Se ainda assim houver empate haverá prova escrita com três (3) questões abertas sobre saúde 

materno-infantil e extensão, e duas (2) questões sobre nutrição ou odontologia, conforme o curso 

do canditado, valendo 2,0 pontos cada questão. 

Data e local de publicação do resultado final:  

Website FURB, Murais do Curso de nutrição e Odontologia 
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Anexo 28 

 

PROJETO: 783/2019 TECNOLOGIAS DE APOIO A INTERAÇÃO SOCIAL DE AUTISTAS 
COORDENADOR: Aurélio Faustino Hoppe 

 

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, Fisioterapia, 

Nutrição, Arquitetura ou Engenharias. 

Valor da Bolsa: 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 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: 

22/02/21 até 02/03/21 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail <aureliof@furb.br>. 

03/03/21 até 05/03/21 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala S-427, 

Campus I/FURB. 

08/03/21 – Divulgação dos resultados. 

10/03/21 – Início das atividades dos bolsistas. 

Data e local de publicação do resultado final: dia 08 de março de 2021 via e-mail que foi efetivada a 

inscrição. 
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Anexo 29 

 

PROJETO: 737 / 2019 PANORASMA PUBLICITÁRIO 2020  

COORDENADOR: Fernanda Schroeder Macha Ostetto  

 

Plano de Trabalho do Bolsista: Reuniões para apresentação do projeto junto aos 

voluntários (MAR). Realização de pesquisa bibliográfica acerca do tema da 

Comunicação e Mídia Regional (ABR/MAI/JUN). Organizar as Visitas às entidades 

selecionadas (ABR e AGO). Manter contato periódico com as empresas de 

recrutamento (MAR-NOV). Criação de layouts e textos publicitários para as ações 

(MAI-NOV), Arte finalização das peças publicitárias (MAI-NOV), Participação na MIPE. 

Produzir Diário de Campo (JUL-NOV). Aplicação do instrumento qualitativo de 

avaliação do projeto junto ao publico (MAI/NOV). 

 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso 

de Publicidade e Propaganda, independentemente do semestre letivo que está cursando.  

 

Perfil do Candidato: conhecimentos básicos de redação publicitária, capacidade crítica, 

trabalho em equipe, iniciativa, compreensão interpessoal e empatia. Conhecimentos básicos 

pacote Office.  

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.  Serão 

mapeadas as competências requeridas e o nível de conhecimento exigidos a partir do relato de 

trabalhos já desenvolvidos.  

 

Cronograma da seleção:  

Enviar currículo para agenciafurb@gmail.com até o dia 02/03/2 . (Título do e-mail: Vaga Projeto 

Panorama Publicitário) 

Inscrições entre os dias 22/02 e 02/03/2021.  

As entrevistas acontecerão no dia 04/03 (quinta-feira), das 14 às 16 horas, na sala R 202, com a 

Profa. Cynthia Quadros.  

 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro e 

mídias sociais do curso de Publicidade e Propaganda, a partir do dia 08/03/2021.  
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Anexo 30 

 

PROJETO: 684/2019 – COMUNICA FURB  

COORDENADOR: Rafael José 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); trabalhar com redes sociais; zelar por todo o equipamento e pela imagem da 

universidade; e participar da MIPE/FURB. O plano de trabalho do bolsista visa a Curricularização da 

extensão. 

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga 

  

Valor da Bolsa: valor para 2021: R$ 800,00 

 

Período de duração da bolsa: 10 meses. 

 

Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no 

curso de Publicidade e Propaganda, independentemente do semestre letivo que está 

cursando.  

Perfil do Candidato: Deve saber edição básica em vídeo e mexer com redes sociais. 

 

Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.  

Serão mapeadas as competências requeridas e o nível de conhecimento exigidos a partir 

do relato de trabalhos já desenvolvidos.  

 

Cronograma da seleção:  

Enviar currículo para agenciafurb@gmail.com até o dia 02/03/21 . (Título do e-mail: 

Vaga Projeto Comunica FURB) 

Inscrições entre os dias 22/02 e 02/03/2021.  

As entrevistas acontecerão no dia 04/03 (quinta-feira), das 14 às 16 horas, na sala R 202, 

com a Profa. Cynthia Quadros e Prof. Rafael José Bona.  

 

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro 

e mídias sociais do curso de Publicidade e Propaganda, a partir do dia 08/03/2021.  
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