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Dúvidas frequentes – Bolsistas Voluntários Art. 170  
 

 

Posso participar de um projeto que não está na tabela? 

Não, os únicos projetos autorizados para os acadêmicos realizarem as 20hrs 

semestrais são nos projetos listados.  

 

Não consigo participar dos projetos de forma presencial, o que devo fazer? 

Na lista temos projetos que funcionam de forma presencial, híbrido e remoto. Caso 

não seja possível você participar de projetos presencialmente, você pode escolher 

projetos que as atividades são feitas de forma remota, as adequando a sua rotina. 

Na tabela você pode verificar qual modalidade de atividades o projeto irá oferecer. 

 

Não consigo acessar o formulário de inscrição (passo 2) ou de entrega 

(passo 4), o que devo fazer? 

Primeiramente verifique o cronograma, para ver se está dentro do prazo estipulado 

para cada passo. Para acessar os formulários é necessário estar logado com seu e-

mail @furb.br.  

 

Já participo de um projeto de extensão que está na lista, posso realizar as 

20hrs nesse mesmo projeto?  

Desde que o projeto esteja na lista, é possível realizar essas 20hrs no mesmo 

projeto, porém é necessário que além das horas que você já participa no projeto, 

você realize 20hrs especificas para a bolsa dentro do projeto. Mesmo você já 

participando do projeto é necessário realizar a inscrição pelo formulário.  

 

Não recebi resposta do meu coordenador do projeto, e agora? 

Primeiramente, verifique o cronograma, e analise se ainda está dentro do prazo 

para o coordenador entrar em contato. Verifique seu e-mail institucional @furb, 

incluindo caixa de Spam e lixo eletrônico. Caso já tenha verificado o e-mail e o 

prazo estipulado no cronograma já tenha passado, entre em contato com a DAEX 

pelo telefone e WhatsApp 3321-0422, ou através do e-mail daex@furb.br.  

 

Me inscrevi em um projeto, mas por algum motivo quero trocar, é possível? 

Não, não é possível realizar a troca de projeto. Pois o projeto que o aluno se 

inscreve é registrado no UNIEDU. Em casos de emergência entrar em contato com 

a DAEX.  
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Me inscrevi no Conexão Vital, e uma das declarações de doação de sangue 

que tenho está como inapto, isso é aceito? 

Sim, são necessárias duas declarações de doação de sangue, uma dessas 

declarações é aceita como inapta, desde que a outra declaração seja como apta.   

 

Me inscrevi no Conexão Vital, porem por conta das restrições não posso 

doar, o que posso fazer? 

As doações de sangue não precisam ser feitas pelo próprio acadêmico, você pode 

pedir para amigos e familiares realizarem a doação. O objetivo do projeto é 

incentivar cada vez mais pessoas a se tornarem doadores.  

 

Quais documentos preciso enviar no passo 4?  

No passo 4 você deve enviar o atestado que o coordenador do projeto te entregou. 

Caso seu projeto seja o Conexão Vital, os documentos necessários são o Certificado 

da formação do AVA, e as duas declarações de doação de sangue. 

 

Posso usar meu atestado ou comprovantes do Conexão Vital como 

documento para inserir no UNIEDU em “Comprovação de participação em 

Projeto Social com Visão Educativa”? 

Não, o documento necessário para o UNIEDU será disponibilizado pela DAEX, após 

envio desses documentos pelo formulário, disponível no passo 4. 

 

Não consegui realizar as 20hrs nesse semestre, posso fazer 40hrs no 

próximo semestre? 

Não, as atividades devem ser realizadas no semestre em que foi concedido a sua 

bolsa.  

 

Posso usar meu comprovante de entrega para AACC’s? 

Você pode usar o atestado que o coordenador do projeto te enviou. Para bolsistas 

que participaram do projeto Conexão Vital você pode usar a declaração modelo 

UNIEDU enviada pela DAEX (referente ao passo 5).  

 

 

 

 

 


