Anexo 2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: Promoção de saúde bucal para escolares no FURBMÓVEL
COORDENADOR: Profa. Dra. Marcia de Freitas Oliveira

Plano de Trabalho do Bolsista: 1. Revisão bibliográfica sobre o tema que está trabalhando com a
comunidade (higiene bucal, dieta, educação em saúde; 2. Elaboração de material de apoio para trabalhar
com os escolares; 3. Participar das atividades educativas e curativas; 4. Participar na elaboração de
resumos e artigos científicos para divulgação dos resultados; 5. Elaborar relatórios quinzenais sobre as
atividades clínico e educativas desenvolvidas 6. Esterilização do instrumental para atendimento clínico;
7. Providenciar todo material odontológico e medicamento permanente necessário para as atividades
clínicas e educativas; 8. Apresentação de trabalhos em eventos científicos;9. Participação nas atividades
educativas e no atendimento odontológico no projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível segundo o Edital de
extensão 10/2018 – Categoria I, para acadêmico do curso de Odontologia.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado do 6º ao 10º
semestre no Curso de Odontologia.
Perfil do Candidato: o acadêmico deve ter desenvoltura frente a uma comunidade para abordar temas
de educação em saúde, ter conhecimento adquirido até a quinta fase do Curso de Odontologia, cumprir
horário e cronogramas propostos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizado por meio de análise de currículo,
entrevista, e entrega de uma proposta de intervenções educativas para crianças e adolescentes. Esta
proposta deve abordar todos os temas a seguir: dieta, escovação dental, erupção e esfoliação dos
dentes, nomenclatura dos dentes e funções dos dentes, cárie dental, hábitos bucais deletérios. A
proposta de intervenções educativas deve levar em consideração que poderá ser realizada em salas de
aulas.
Exemplo:
Tema abordado: dieta – serão confeccionados cartazes junto com a população alvo, nos quais serão
colados recortes de revistas de alimentos saudáveis e não saudáveis.
Cronograma da seleção:
A inscrição deverá ser realizada por e-mail para marciaoliveira@furb.br sendo que será necessário enviar
nome completo, número de pessoa, e-mail e telefone celular no período de 06 a 12 de março de 2019.
A segunda etapa da seleção será realizada presencialmente sendo necessário levar histórico escolar,
realizar entrevista e a proposta de intervenções educativas no dia 14 de março, as 11:00h, na sala dos
professores (próximo à biblioteca ) do Campus 3 da FURB.
Data e local de publicação do resultado final: O resultado será divulgado via e-mail.

Anexo 3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: Construção De Habilidades Criativas
Coordenador: Sílvio Luís De Vasconcellos
Plano de Trabalho do Bolsista:
Visitas às salas de aula para mobilização de estudantes voluntários. Realização de pesquisa bibliográfica
(MAR/ABR/MAI). Visita à escola. Participar do diagnóstico da situação-problema. Reunião para validação e
discussão das atividades (ABR). Reuniões de brainstorming com a equipe. Participação no desenvolvimento
de materiais didáticos e elaboração de atividades lúdicas. Elaboração de material de divulgação (MAI)
Aplicação de atividades em sala de aula junto com o coordenador. Aplicação de atividades em eventos da
escola. Elaborar diário de campo semestral (JUL). Desenvolvimento de material sobre atividades já
realizadas para compartilhamento com a comunidade (AGO). Aplicação de atividades em sala de aula.
Aplicação de atividades em eventos da escola. Participação na MIPE. Avaliação Quantitativa (SET/OUT).
Desenvolvimento de relatório (NOV). Avaliação dos resultados na comunidade escolar (DEZ)
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 VAGA – CURSOS VINCULADOS AO CCSA
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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: Iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, pontualidade,
conhecimento básico pacote Office
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista. Serão realizadas
entrevistas com todos os candidatos. O objetivo da entrevista é identificar características e atitudes
pessoais dos candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação,
motivação e autonomia para a realização dos trabalhos, entre outros.
Cronograma da seleção: Enviar currículo para slvasconcellos@furb.br
Entrevistas na sala D 102, de acordo com agendamento por e-mail.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Mural do curso

Anexo 4
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
PROJETO: Verter: Inclusão Social Através Da Fotografia
COORDENADOR: Anamaria Teles
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das reuniões de estudo e planejamento;
Participar ativamente das oficinas de fotografia, auxiliando a professora e os adolescentes nas atividades,
bem como na preparação de materiais e equipamentos;
Elaborar dois diários de campo (um a cada semestre) referentes às atividades desenvolvidas;
Tratar com respeito, discrição e cordialidade os(as) adolescentes participantes do projeto, bem como as
professoras envolvidas;
Zelar pelo equipamento fotográfico utilizado nas oficinas e pelo espaço da escola e do laboratório de
fotografia da FURB, reportando à coordenadora do projeto qualquer
incidente que venha a ocorrer;
Sob a supervisão da coordenadora do projeto, contribuir com a produção de relatório final e de artigo
científico;
Elaborar resumo e pôster para apresentação na MIPE;
Organizar em pastas e renomear as imagens produzidas pelos adolescentes participantes, de modo a
obtermos um arquivo seguro com as imagens do projeto;
Elaborar e aplicar, sob supervisão, um questionário de avaliação das oficinas ministradas com o público
atingido diretamente;
Auxiliar na montagem e desmontagem da exposição fotográfica.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga – Jornalismo e Publicidade e
Propaganda.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação de um dos cursos citados acima, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ter cursado com aprovação a disciplina Fotografia I, ter bom relacionamento
interpessoal, dominar o equipamento fotográfico digital, dominar os principais softwares de edição de texto
e apresentação de slides, ser capaz de produzir textos acadêmicos coerentes e relevantes.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Prova escrita com questões básicas sobre extensão
universitária e fotografia. Critérios de avaliação: uso adequado da língua portuguesa e domínio dos
principais conceitos relativos à fotografia e à extensão.
Cronograma da seleção: A inscrição deve ser feita de 06 a 12/03 no Laboratório de Fotografia (sala R122) no período vespertino e noturno através da entrega de histórico escolar da graduação.
Prova escrita: 15/03, às 15h, no Laboratório de Fotografia.

Anexo 5
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: Documentos De Identidade: Traduzindo A História
Coordenador: Valéria Contrucci De Oliveira Mailer
Plano de Trabalho do Bolsista:
a. Participar de reuniões de planejamento e avaliação
b. Visitas ao Arquivo Histórico
c. Elaborar relatório de atividades
d. Participar da MIPE e outros eventos para divulgação do projeto
e. Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto
f. Desenvolver formas de divulgação online ou outras de acesso ao acervo organizado
g. Estudar e compreender o aporte teórico que fundamenta o projeto
h. 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 preferencialmente.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
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. Proatividade e comprometimento com as ações do projeto. Assiduidade e
observância às normas internas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo
Critérios: Disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar proatividade e autonomia;
competência linguística em línguas (desejável); demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
Divulgação edital: 06/03/2019
Inscrição: 06/03/2019 a 12/03/2019 - Entrega de currículo via e-mail vmailerbr@gmail.com
Entrevista: 14/03/2019 Local: Sala I-201 (NEL) das 16h às 18h
Divulgação Resultado: 18/03/2019
Início das Atividades: 19/03/2019
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de Ciências da
Educação, Artes e Letras e do NEL (Núcleo de Estudos Linguísticos). E-mail dos candidatos.

Anexo 6
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: Bioeduca – Sipex Nº 882/2018
COORDENADORA: Simone Wagner
Plano de Trabalho do Bolsista:
Após ter sido aprovado no processo de seleção para este projeto de extensão, iniciar as atividades na
data prevista pelo cronograma corrigido da DAEX/FURB (19/03/2019), devendo apropriar-se das
atividades do Bioeduca em 2018.
Contrapor a prática prevista com o cronograma e o conteúdo apresentado ao professor para a série a ser
trabalhada na escola.
Aplicar, em conjunto com os professores, as práticas e os questionários das apostilas com os alunos da
série correspondente, em cada uma das escolas parceiras deste projeto.
Coletar informações dos alunos quanto às práticas executadas.
Aplicar questionário aos alunos.
Analisar as informações coletadas e fazer a revisão final da apostila em paralelo à alimentação, a cada
atividade, do diário técnico a ser produzido pelo extensionista.
Produzir, em conjunto com a Divisão de Modalidade de Ensino (DME), três vídeo-aulas, uma para cada
série, do 7º ao 9º ano.
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.
Elaborar resumo com os resultados do projeto para ser apresentado na MIPE/2019 e em evento científico,
se for o caso.
Confeccionar o banner com os resultados do projeto para ser apresentado na MIPE/2019 e em outro
evento científico, se for o caso.
Elaborar o relatório final do projeto, de acordo com o cronograma estabelecido pela DAEX.
Produzir um (01) artigo técnico-científico relacionado a proposta do projeto, evidenciando experiências,
resultados, conceitos, metodologia, métodos e/ou técnicas concretizados de particular utilidade na
extensão universitária.
Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes
Obedecer ao cronograma estabelecido pela DAEX e pelo projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 (uma) vaga para os cursos de Ciências Biológicas, Licenciatura ou Bacharelado
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado) da FURB,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa e não estar nem na
primeira e nem na última fase do curso.
Perfil do Candidato:
O candidato deve apresentar motivação, interesse e afinidade com as atividades a serem desenvolvidas
no projeto, condizentes com a prática da educação ambiental e da aplicação de metodologias ativas na
área de Ciências. Deve provar ter disponibilidade de horário e mostrar-se disposto a trabalhar em
equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será avaliado em 3 quesitos:
1. Média geral do histórico escolar do curso de Ciências Biológicas, que corresponderá à nota de 0 a
10;
2. Entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da comissão
que fará a entrevista, com nota de 0 a 10;
3. Participação em projeto de extensão, nota de 0 a 10.

Para a nota final será feita a média aritmética das três notas.
A comissão que fará a entrevista será composta pela coordenadora do projeto e dois discentes que
integram o PET/BIO/FURB. Caso ocorra a falta justificada de qualquer um dos membros da comissão que
fará a entrevista, este poderá ser substituído por um docente do curso de Ciências Biológicas, ou outro
discente do PET/BIO/FURB.
Critérios de avaliação:
O critério de avaliação para o quesito 1 é a média geral do histórico escolar, que pretende avaliar o
desempenho acadêmico do estudante.
Os critérios de avaliação para o quesito 2 são comportamento e habilidade de comunicação do candidato
durante a entrevista, ter disponibilidade de horário e motivação para a execução das atividades
relacionadas ao projeto, ter disposição para trabalho em equipe, ter interesse e conhecimento sobre
educação básica, ciência nas escolas, questões socioambientais e metodologias ativas.
O critério de avaliação do quesito 3 é ter participado formalmente de projeto de extensão da FURB e estar
adimplente com todas as suas obrigações acadêmicas. Para cada semestre participado, o candidato
receberá 1 ponto. Caso não haja nenhum candidato que se enquadre no quesito 3, os candidatos serão
avaliados pela participação em projeto de pesquisa, monitoria ou estágio extracurricular, recebendo 1
ponto para cada semestre. A nota neste quesito será proporcional à pontuação adquirida pelos candidatos,
sendo 10 a nota do candidato que tiver a maior pontuação.
Cronograma da seleção:
O edital de seleção será divulgado no dia 06/03/2019 na Website FURB, e-mails dos acadêmicos e murais
dos cursos de Ciências Biológicas e do PET/BIO/FURB. Nos dias 06 a 12 de março serão realizadas as
inscrições na sala do PET/BIO S-226 no Campus 1 da FURB, no horário das 13 às 17h, quando deverá
ser entregue uma cópia do histórico escolar atualizado. A entrevista será realizada no dia 14 de março, às
14h, na sala S-224, por ordem de inscrição, e a divulgação do resultado ocorrerá no dia 18/03/2019.
Data e local de publicação do resultado:
Data da publicação do resultado: 18/03/2019
Website FURB, Murais do Curso de Ciências Biológicas, do PET/BIO/FURB e do Centro de Ciências
Exatas e Naturais.

Anexo 7
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 840/2018 Atenção Básica aos Usuários do CAPS II: Promoção e Prevenção em Saúde Bucal

Plano de Trabalho do Bolsista:
De MARÇO A DEZEMBRO DE 2019
O bolsista deverá participar:

1- Das reuniões de capacitação sobre saúde mental e sobre as atividades a serem desenvolvidas
durante a realização do projeto, juntamente com os voluntários que solicitarem sua participação;

2- Da atualização do Levantamento bibliográfico;
3- Da realização dos resumos dos novos artigos pesquisados;
4- Colaborar na preparação de cronograma das atividades e no planejamento das atividades a serem
desenvolvidas.
O bolsista, coordenado e supervisionado pela coordenadora do projeto participará de todas
as atividades abaixo descritas:

12345-

Apresentação do projeto à equipe de funcionários do CAPS II;
Atualização dos prontuários dos usuários já participantes;
Execução de procedimentos de atenção básica em saúde bucal;
Coordenar os voluntários na realização das 02 oficinas mensais de arteterapia em saúde mental;
Realizar 01 apresentação de peça de teatro com a metodologia do Teatro do Oprimido (Augusto
Boal);
6- Produção de 4 folderes educativos;
7- Produção de 02 vídeos;
8- Produção de resumos para apresentação na MIPE;
9- Produção de relatórios mensais;
10- Produção de relatório parcial e final;
11- Produção de artigo científico
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para bolsista e quatro vagas para
voluntários.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação de Odontologia, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa.
Cronograma da seleção:
A inscrição deverá ser realizada por e-mail para: urania.alves@gmail.com
sendo que será necessário enviar nome completo, número de pessoa, e-mail
e telefone celular no período de 06 a 12 de março de 2019.
A segunda etapa da seleção será realizada presencialmente sendo
necessário levar histórico escolar, o agendamento da entrevista será encaminhado no e-mail de
confirmação de inscrição

Anexo 8
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: Elaboração e aplicação de material para educação ambiental para conservação de primatas em
unidades de educação básica de Blumenau em região.
COORDENADORA: Sheila Regina Schmidt Francisco

Plano de Trabalho do Bolsista: Desenvolvimento de material para educação ambiental em unidades
básicas de ensino. Impressão e organização do material desenvolvido. Aplicação do material desenvolvido
juntos as unidades básicas de ensino que solicitarem educação ambiental ao Projeto Bugio.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga - Medicina Veterinária ou Ciências
Biológicas.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).

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: Habilidades e competências necessárias: o candidato a vaga deve ter
conhecimento no uso de plataformas de busca de artigos científicos, na utilização dos programas Microsoft
Word e Power Point. Dever ser proativo, gostar de crianças e ter habilidade de falar em público ou ter
interesse em desenvolver esta habilidade. Além disso, deve ter disponibilidade para locomover-se até as
Unidades Básicas de ensino onde serão realizadas as intervenções de educação ambiental.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: O processo seletivo dar-se-á através de preenchimento
de formulário de inscrição, análise de currículo e entrevista.
O processo seletivo dar-se-á através de preenchimento de formulário de inscrição, análise de currículo e
entrevista.
Critérios de avaliação:
1. Disponibilidade de tempo semanal (1,0 ponto)
2. Disponibilidade para se locomover a diferentes locais dependendo da necessidade do projeto (1,0 ponto)
3. Estar cursando Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas (1,0 ponto)
4. Cursar licenciatura (0,5 ponto)
5. Média geral do histórico escolar da graduação (0,5 ponto)
6. Participação em eventos científicos (1,5 ponto)
7. Apresentação de trabalhos em eventos científicos (1,0 ponto)
8. Experiência em docência em unidades básicas de ensino (1,0 ponto)
9. Experiência em educação ambiental (1,0 ponto)
10. Interesse em atuar em educação ambiental (1,5 ponto)

Cronograma da seleção:
Data da seleção: 14 de março de 2019.
Local: a entrevista será realizada por videoconferência em horário pré-determinado com cada candidato.
Duração: o tempo de entrevista será de 5 a 10 minutos por candidato

Data e local de publicação do resultado final: o resultado final da seleção será publicado no mural do
curso de Ciências Biológicas e Medicina Veterinária no Campus 1 da FURB, no dia 15 de março de 2019.

PROJETO DE EXTESÃO:

FICHA DE INSCRIÇĀO

CURSO: _______________________________________ FASE: _________________________

NOME COMPLETO: _____________________________________________________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________
TELEFONE RESIDENCIAL: (___) __________________
CELULAR: (___) ________________________________
E-MAIL: _______________________________________

PREENCHIMENTO PELA COMISSĀO DE AVALIAÇÃO:
DOCUMENTOS APRESENTADOS:
(

) HISTÓRICO ESCOLAR

(

) CURRICULUM DOCUMENTADO

Preencher e entregar no Laboratório de Bioquímica (sala T-215), até o dia 12/02/2019 (das 7:30 as 12:00h
e das 13:30 as 17:30h).

Anexo 9
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 824/2018 Panorama
Coordenador: Prof. Dr. Rafael Jose Bona
Plano de Trabalho do Bolsista:
Efetuar leituras relativas ao campo do projeto que permitam apropriar-se dos conceitos de publicidade e
propaganda e geografias da comunicação. Será incentivado a participar de eventos acadêmicos e
comunitários que discutam temáticas relativas ao projeto. Gradativamente, deverá assumir atividades
como:
• Desenvolver materiais e arte-final dos produtos gerados a partir do projeto;
• Desenvolver e atualizar blog do projeto;
• Participar das oficinas de estudo e das oficinas para planejamento e elaboração de materiais;
• Participar das reuniões de equipe;
• Participar dos encontros com o docente orientador;
• Participar da equipe de organização dos eventos do projeto;
• Participar da elaboração de relatórios do projeto;
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diários de campo);
• Registrar todas as suas atividades realizadas pelo projeto no diário de campo;
Contribuir na produção técnico-científica de materiais informativos e educativos; relatórios, resumos e
artigos.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2019/1.
Perfil do Candidato: Apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e
leitura (português); domínio de tecnologias de comunicação, informação e busca bibliográfica; compromisso,
responsabilidade e empatia com a equipe e com o público alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade,
iniciativa e habilidade para tomada de decisões e para o trabalho em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas
do curso de Publicidade e Propaganda da FURB.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (datas a definir): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No email deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (datas a definir): entrevista com os candidatos na sala R-210 – Lab. de Vídeo, a partir das 16h30min.
Etapa 3 (datas a definir): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado: Website FURB em data a definir.

Anexo 10
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: 877/2018 - Juventude, Direitos Humanos e Inclusão Social
COORDENADOR: Juliana De Mello Moraes

Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista deverá: realizar leituras da bibliografia disponibilizada pela
docente; participar ativamente das reuniões do grupo; auxiliar na preparação das Oficinas e na sua ideal
execução; Organizar as informações obtidas nos questionários no Excel e elaborar planilhas e gráficos
para a análise da equipe; Auxiliar na organização do Seminário "A Juventude e seus direitos hoje";
Elaborar e ofertar oficina durante o Interação/FURB/2019; Elaborar resumo e pôster para a MIPE/2019;
Contribuir para a redação do Relatório Final; Contribuir para a redação de artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante matriculado,
preferencialmente, no curso de História.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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: Para a execução do plano de atividades é necessário gosto pela leitura, boa
capacidade de compreensão e síntese das leituras, dominar a escrita de acordo com os padrões
científicos/acadêmicos, vontade de aprimorar conhecimentos e habilidades para o exercício profissional.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e do histórico escolar da
graduação, com valor de 2 pontos (obrigatoriamente da Plataforma Lattes); em data previamente
divulgada será realizada prova escrita em sala a combinar, com valor de 7 pontos (a partir de texto
entregue pela docente no momento da avaliação); após a prova, em data previamente divulgada, será
realizada a entrevista, com valor de 1 ponto. Critério de desempate: média geral da graduação.
Critérios de seleção: Currículo - valoriza-se a experiência anterior como bolsista de extensão ou pesquisa;
participação em eventos científicos, estágio na área de graduação, produção científica.
Prova escrita - compreensão do texto, redação dentro dos parâmetros acadêmicos, capacidade de
argumentação coerente e relacionada ao tema do texto; percepção dos conceitos e principais ideias do
autor selecionado.
Cronograma da seleção: Envio entre os dias 06 a 12 de março de 2019 via e-mail em PDF do currículo
atualizado da Plataforma Lattes e do histórico escolar de graduação até o semestre cursado para
(jmmoraes@furb.br); Prova escrita dia 15 de março de 2019, às 17:00 na sala do Departamento de História
(R-111b). Caso deseje maiores informações enviar e-mail para jmmoraes@furb.br
Data e local de publicação do resultado final: O resultado final será divulgado no mural do CCHC no
dia 18 de março de 2019, também será enviado, por correio eletrônico, para todos os participantes da
seleção.

Anexo 11
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: TE ORIENTA – Extensão Informativa
COORDENADOR: Roseméri Laurindo

Plano de Trabalho do Bolsista:
- participação em reuniões com parceiros (PRF e professores de diferentes disciplinas no Curso de
Jornalismo para produções técnicas e de outros cursos para pesquisa de conteúdo), sendo que
semanalmente com atividades na EBM Paulina Wagner
- secretaria dos materiais necessários para reuniões
- registro de todos encontros
- detalhamento das pautas definidas nas reuniões
- apuração jornalística
- captação de voluntários para atividades paralelas as suas atividades (por exemplo, alguém que faça
câmera para eventual entrevista especial que surja, exigindo trabalho de dupla de apuração; nesses
momentos, contar com extensionistas de demais projetos de extensão da área da Comunicação, que
envolvem um conjunto de acadêmicos dos cursos de Jornalismo e de outros cursos, além de estruturas
de comunicação e informação como a Anexu (Agência de Notícias de Extensão) e da Assessoria de
Imprensa da instituição)
- edição - manutenção do site - compartilhamento de conteúdos
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (um) no Curso de Jornalismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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: : Habilidades para pesquisa, entrevista, produção textual, gravações em áudio e
vídeo específicos para produção jornalística multimídia, autonomia na realização de atividades coletivas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista. Critérios:
demonstração (no currículo e na entrevista) das habilidades e competências exigidas e afinidade com o
projeto. AS inscrições devem ser feitas por e-mail:

rlaurindo@furb.br
Cronograma da seleção:
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Inicio de atividades dos Bolsistas.
Data e local de publicação do resultado: Website FURB

Anexo 12
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 819/2018 – Comunica Furb
Coordenador: Prof. Dr. Rafael Jose Bona
Plano de Trabalho do Bolsista:
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com o professor: definir o que será
produzido; contatar o coordenador de curso ou projeto de pesquisa ou extensão; decidir como será o roteiro;
redigir o roteiro; agendar as gravações; reservar os equipamentos; produzir o vídeo (gravação); decupar as
imagens; editar o material selecionado; dar retorno ao coordenador; produzir e divulgar o material nas redes
sociais digitais (YouTube, Facebook, Instagram e IG TV) e na FURB TV; zelar por todo o equipamento e
pela imagem da universidade; e participar da MIPE/FURB.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 2 estudantes do curso de Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2019/1.
Perfil do Candidato: Deve saber manusear equipamentos de vídeo (câmera e acessórios) e edição básica
em vídeo (Final Cut).
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente a vaga, conhecimento sobre as práticas extensionistas
da FURB, ter domínio da parte de produção e edição de vídeo.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail
deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (14/03): entrevista com os candidatos na sala R-210 – Lab. de Vídeo, a partir das 14h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.

Data e local de publicação do resultado: Website FURB.

Anexo 13
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 863/2018 – Plug In
Coordenador: Prof. Dr. Djalma José Patricio
Plano de Trabalho do Bolsista:
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com os professores, definir as pautas
dos programas, contatar a comunidade e possíveis entrevistados, agendar entrevistas e produção
audiovisual. Deverá também divulgar os trabalhos realizados na FURB pelos professores e alunos para a
comunidade (interna e externa), reunir professores da FURB para idealização de pautas. Captar imagens
externas e internas (estúdio). Decupar e preparar imagens para edição. Editar o programa por meio do
Final Cut Pro, finalizar e mandar para veiculação na FURB TV e nas redes sociais digitais. Assíduo e ético
nas atividades. Participar da MIPE/FURB.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 2 estudantes do curso de Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2019/1.
Perfil do Candidato: Deve saber manusear equipamentos de vídeo (câmera e acessórios) e edição básica
em vídeo (Final Cut).
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente a vaga, conhecimento sobre as práticas
extensionistas da FURB, ter domínio da parte de produção e edição de vídeo.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail
deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (14/03): entrevista com os candidatos na sala R-210 – Lab. de Vídeo, a partir das 14h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado: Website FURB.

Anexo 14
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
PROJETO: 816/2018 Laboratório NEEM – Visitas Educativas.
COORDENADOR: Georges Cherry Rodrigues (Departamento de Matemática)
Plano de Trabalho do Bolsista:
ATIVIDADES: BOLSISTA DO CURSO DE MATEMÁTICA, PEDAGOGIA, CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
OU ENGENHARIAS
- Agendar e confirmar, as visitas educativas ao Laboratório NEEM.
- Preparar o material para as atividades a serem desenvolvidas durante a visitação.
- Recepcionar e desenvolver atividades junto aos alunos de instituições de educação básica quando da
visitação ao Laboratório NEEM.
- Fazer o relatório de cada uma das visitas.
- Confeccionar material didático para o acervo do Laboratório NEEM.
- Consertar materiais do acervo do Laboratório danificados.
- Participar de eventos de pesquisa e extensão na área de Educação Matemática (MIPE, Seminário
Integrado das Licenciaturas, Interação FURB e Interação Júnior) divulgando as atividades desenvolvidas
no projeto.
- Digitar apostilas de estratégias de ensino e de materiais didáticos utilizados nas ações do projeto.
- Escrever, sob orientação do coordenador do projeto um artigo científico.
- Elaborar o diário de campo referente às suas atividades, que deve ser escrito semanalmente, conforme
modelo disponibilizado no site da FURB. Conforme edital, o bolsista de extensão deverá entregar à
coordenação do projeto dois (02) diários de campo, um ao final de cada semestre de 2019, para posterior
entrega à DAEX.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga aluno(a) do Curso de Matemática,
Pedagogia ou Ciências da Computação
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Matemática, Pedagogia ou Ciências da Computação, em qualquer fase do Curso.
Perfil do Candidato:
1 – HABILIDADES: Conhecimento prático básico dos softwares : Word, Excel, Power Point.
2 - CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADOS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação; ter espírito inquisitivo.
3- ATITUDES PESSOAIS A SER COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição para
cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento demonstrado
para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
1- Análise de currículo
2- Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância de um Laboratório de
Matemática nas escolas” (critérios de avaliação: redação coerente com o tema; estruturação
lógica da redação, objetividade e argumentação)
3- Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 3 candidatos que obtiveram a melhor nota na prova
escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos candidatos. Serão
considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e autonomia para a realização
de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.

Cronograma da seleção:
• Período de inscrição de bolsistas - Do dia 06/03/19 até 12/03/19 – Entrega dos currículos via e-mail
grodrigues@furb.br
• Prova escrita: dia 13 de março de 2019, das 14h às 15h, na sala I 606.
• Entrevistas individuais: dia 13 de março de 2019, a partir das 16h, com o tempo de 15 a 30 min
cada. Local: Sala I 606
• Entrega de resultado de seleção: dia 15 de março de 2019.
Data e local de publicação do resultado: dia 15 de março de 2019 no Website FURB, Mural do
Departamento de Matemática (I-6).

Anexo 15
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: 818/2018 Cidadania Financeira No Vale Do Itajaí
COORDENADOR: Jamis Antônio Piazza (Departamento de Ciências Econômicas)
Plano de Trabalho do Bolsista:
ATIVIDADES: BOLSISTA DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Março/2019:
1) Apoio na elaboração dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
2) Apoio no acompanhamento dos indicadores de cesta básica e de inadimplência, realizando a
organização dos arquivos de dados coletados nos municípios;
3) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
4) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
5) Elaboração de diário de campo.
Abril/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração da revisão de literatura do artigo científico do projeto;
5) Diário de campo.
Maio/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração da revisão de literatura do artigo científico do projeto;
5) Diário de campo.
Junho/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração da revisão de literatura do artigo científico do projeto;
5) Diário de campo.
Julho/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração da revisão de literatura do artigo científico do projeto;
5) Diário de campo.
Agosto/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Preparação de apresentação na MIPE;
5) Diário de campo.
Setembro/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de

dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apresentação na MIPE;
5) Diário de campo.
Outubro/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração da parte empírica do artigo científico;
5) Diário de campo.
Novembro/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração do relatório final;
5) Diário de campo.
Dezembro/2019:
1) Apoio no acompanhamento do indicador de cesta básica, realizando a organização dos arquivos de
dados coletados nos municípios;
2) Auxílio na edição de relatórios para divulgação dos indicadores de cesta básica e inadimplência;
3) Realização dos registros das notícias envolvendo o projeto;
4) Apoio na elaboração do relatório final;
5) Diário de campo.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga aluno de Ciências Econômicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Ciências Econômicas, em qualquer fase do Curso.
Perfil do Candidato:
1 - HABILIDADES –
Conhecimento prático básico dos softwares: Word, Excel, PowerPoint
2 - CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADOS: ser proativo, ter iniciativa
e autodeterminação; ter espírito inquisitivo.
3- ATITUDES PESSOAIS A SER COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho;
disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas;
comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
1- Análise de currículo
2- Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância da educação financeira”
(critérios de avaliação: redação coerente com o tema; estruturação lógica da redação,
objetividade e argumentação)
3- Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 3 candidatos que obtiveram a melhor nota na
prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
• Período de inscrição de bolsistas - Do dia 06 a 12 de Março de 2019 – Entrega dos
currículos via e-mail grodrigues@furb.br
• Prova escrita: dia 13 de março de 2019, das 14h às 15h, na sala I-606 (campus I).
• Entrevistas individuais: dia 13 de março de 2019, a partir das 16h, com o tempo de 15

a 30 min cada. Local: Sala I-606 (campus I).
• Entrega de resultado de seleção: dia 15 de março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Mural do CCSA (D 101) e comunicação
direta ao e-mail dos candidatos.

15.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

PROJETO: 818/2018 Cidadania Financeira no Vale do Itajaí
COORDENADOR: Jamis Antônio Piazza (Departamento de Ciências Econômicas)
Plano de Trabalho do Bolsista:
ATIVIDADES: BOLSISTA DO CURSO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS ECONÔMICAS E
ENGENHARIAS.
Março/2019:
1) Apoio na seleção de escolas;
2) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
3) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
4) Diário de campo.
Abril/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Maio/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Junho/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Julho/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Agosto/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração e realização da ação formação docente em cada uma das seis escolas
selecionadas;
3) Preparação de apresentação na MIPE;
4) Diário de campo.
Setembro/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração de um material didático pedagógico para cada uma das seis escolas
selecionadas,
em parceria com os docentes de ensino fundamental das escolas respectivas;
3) Apresentação na MIPE;

4) Diário de campo.
Outubro/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração de um material didático pedagógico para cada uma das seis escolas
selecionadas,
em parceria com os docentes de ensino fundamental das escolas respectivas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Novembro/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração de um material didático pedagógico para cada uma das seis escolas
selecionadas,
em parceria com os docentes de ensino fundamental das escolas respectivas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Diário de campo.
Dezembro/2019:
1) Auxílio na edição de relatórios para registros dos andamentos do projeto;
2) Apoio na elaboração de um material didático pedagógico para cada uma das seis escolas
selecionadas,
em parceria com os docentes de ensino fundamental das escolas respectivas;
3) Apoio na elaboração do artigo científico;
4) Apoio na elaboração do relatório final;
5) Diário de campo.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga aluno do Curso de Matemática, Ciências
Econômicas e Engenharias.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Matemática ou Ciências Econômicas, em qualquer fase do Curso.
Perfil do Candidato:
1 - HABILIDADES –
Conhecimento prático básico dos softwares : Word, Excel, Power Point
2 - CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADOS: ser proativo, ter iniciativa
e autodeterminação; ter espírito inquisitivo.
3- ATITUDES PESSOAIS A SER COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho;
disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas;
comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
1- Análise de currículo
2- Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância da educação financeira”
(critérios de avaliação: redação coerente com o tema; estruturação lógica da redação,
objetividade e argumentação)
3- Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 3 candidatos que obtiveram a melhor nota na
prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
• Período de inscrição de bolsistas - Do dia 06 a 12 de Março de 2019 – Entrega dos currículos via email grodrigues@furb.br
• Prova escrita: dia 13 de Março de 2019, das 14h às 15h, na sala I 606.
• Entrevistas individuais: dia 13 de Março de 2019, a partir das 16h, com o tempo de 15 a 30 min
cada. Local: Sala I 606.
• Entrega de resultado de seleção: dia 15 de Março de 2019.

Data e local de publicação do resultado final: dia 15 de Março de 2019 no Website FURB, Mural do
Departamento de Matemática (I 608) e comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 16
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 845/2018 – Informação e Cidadania
Coordenador: Prof. Dr. Clóvis Reis.
Plano de Trabalho do Bolsista:
BOLSISTA JORNALISMO: Participar de todas as etapas da pesquisa-ação - Ler, fichar e compartilhar com
a equipe do projeto a literatura selecionada acerca de formatos jornalísticos em audio - Participar das etapas
de pré-produção - agendamento entrevistas, produção - gravação e pós-produção - Liderar a concepção
dos podcasts - Cumprir as determinações previstas para o seu diário de campo - Participar das produção
científicas decorrentes do Projeto - Participar da confecção do Relatório Final - Avaliar o Projeto ao final de
sua realização, a partir do instrumento quantitativo próprio instituído para os projetos de extensão do
Departamento de Comunicação. Participar da MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Jornalismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Jornalismo, regularmente
matriculado no semestre de 2019/1.
Perfil do Candidato: Iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, pontualidade,
conhecimento básico software Vegas – editor áudio
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista Serão realizadas
entrevistas com todos os candidatos. O objetivo da entrevista é identificar características e atitudes pessoais
dos candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização dos trabalhos, entre outros.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail
deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (14/03): entrevista com os candidatos na sala R-306 – Lab. de Áudio, a partir das 16h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado: Website FURB.

Anexo 16.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 845/2018 – Informação e Cidadania
Coordenador: Prof. Dr. Clóvis Reis.
Plano de Trabalho do Bolsista:
BOLSISTA PUBLICIDADE E PROPAGANDA: Participar de todas as etapas da pesquisa-ação - Ler, fichar
e compartilhar com a equipe do projeto a literatura selecionada a partir dos conteúdos de recepção
publicitária - 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 das produção científicas decorrentes do Projeto - Participar da confecção do Relatório Final Avaliar o Projeto ao final de sua realização, a partir do instrumento quantitativo próprio instituído para os
projetos de extensão do Departamento de Comunicação. Participar da MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade e Propaganda.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2019/1.
Perfil do Candidato: Iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, pontualidade,
conhecimento básico software Vegas – editor áudio
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista Serão realizadas
entrevistas com todos os candidatos. O objetivo da entrevista é identificar características e atitudes pessoais
dos candidatos. Seráo considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização dos trabalhos, entre outros.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com. No e-mail
deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (14/03): entrevista com os candidatos na sala R-306 – Lab. de Áudio, a partir das 16h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB.

Anexo 17
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 885/2018 Educação para o Consumo Consciente e Finanças
Coordenador: Wagner Alfredo D’Avila (Departamento de Ciências Econômicas)
Plano de Trabalho do Bolsista:
ATIVIDADES: BOLSISTA DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRAÇÃO OU
CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
Março/2019:
1) Preparar material e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
3) Organizar as atividades referentes a divulgação do material didático
Abril/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
Maio/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
Junho/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
5) Diário de campo.
Julho/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
Agosto/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Editar Banner para a MIPE.
4) Participar da reunião com os professores.
Setembro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc Participação na MIPE.
Outubro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da revisão do Produto Pedagógico para a versão final.
4) Participar da reunião com os professores.
Novembro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião os professores.

4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
5) Participar da revisão do Produto Pedagógico para a versão final.
6) Elaboração do Relatório Final do Projeto.
Dezembro/2019:
1) Participar da revisão do Produto Pedagógico para versão final.
2) Elaboração do Relatório Final do Projeto.
3) Diário de campo.
4) Participar da elaboração do artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga aluno(a) de Ciências Econômicas, Administração ou Ciências Contábeis
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Ciências Econômicas, em qualquer fase do Curso.
Perfil do Candidato:
1 – HABILIDADES:
Conhecimento prático básico dos softwares: Word, Excel, PowerPoint
2 - CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADOS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação; ter espírito inquisitivo.
3- ATITUDES PESSOAIS A SER COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o comparecimento
nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos assuntos sigilosos;
facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição para cooperar com os
colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento demonstrado para as tarefas a
serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
1- Análise de currículo
2- Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância da Educação para o
Consumo Consciente e Finanças na escola” (critérios de avaliação: redação coerente com o
tema; estruturação lógica da redação, objetividade e argumentação)
3- Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 3 candidatos que obtiveram a melhor nota na
prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
• Período de inscrição de bolsistas - Do dia 06 a 12 de Março de 2019 – Entrega dos
currículos via e-mail wavila@furb.br
• Prova escrita: dia 13 de Março de 2019, das 14h às 15h, na sala D 101.
• Entrevistas individuais: dia 13 de Março de 2019, a partir das 16h, com o tempo de 15
a 30 min cada. Local: Sala D 101
• Entrega de resultado de seleção: dia 15 de Março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Mural do CCSA (D 101) e comunicação
direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 17.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 885/2018 Educação Para O Consumo Consciente E Finanças
Coordenador: Wagner Alfredo D’avila (Depto. De Ciências Econômicas)
Plano de Trabalho do Bolsista:
ATIVIDADES: BOLSISTA DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, CIÊNCIAS
ECONÔMICAS E ENGENHARIAS.
Março/2019:
1) Preparar material e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
3) Organizar as atividades referentes a divulgação do material didático
4) Participar da reunião com os professores.
Abril/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
Maio/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
Junho/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
5) Diário de campo.
Julho/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
Agosto/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Editar Banner para a MIPE.
4) Participar da reunião com os professores.
Setembro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião com os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc Participação na MIPE.
Outubro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da revisão do Produto Pedagógico para a versão final.
4) Participar da reunião com os professores.
Novembro/2019:
1) Acompanhar e registrar as atividades desenvolvidas por escola.
2) Registrar as observações e sugestões dos professores sobre a história em quadrinho.
3) Participar da reunião os professores.
4) Registrar os eventos: fotos, lista de presença, etc.
5) Participar da revisão do Produto Pedagógico para a versão final.

6) Elaboração do Relatório Final do Projeto.
Dezembro/2019:
1) Participar da revisão do Produto Pedagógico para versão final.
2) Elaboração do Relatório Final do Projeto.
3) Diário de campo.
4) Participar da elaboração do artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga aluno(a) de Licenciatura em Matemática, Ciências Econômicas e Engenharias.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Ciências Econômicas, em qualquer fase do Curso.
Perfil do Candidato:
1 - HABILIDADES –
Conhecimento prático básico dos softwares: Word, Excel, PowerPoint
2 - CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADOS: ser proativo, ter iniciativa
e autodeterminação; ter espírito inquisitivo.
3- ATITUDES PESSOAIS A SER COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho;
disposição para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas;
comprometimento demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
1- Análise de currículo
2- Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância da Educação para o
Consumo Consciente e Finanças na escola” (critérios de avaliação: redação coerente com o
tema; estruturação lógica da redação, objetividade e argumentação)
3- Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 3 candidatos que obtiveram a melhor nota na
prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
• Período de inscrição de bolsistas - Do dia 06 a 12 de Março de 2019 – Entrega dos
currículos via e-mail grodrigues@furb.br
• Prova escrita: dia 13 de Março de 2019, das 14h às 15h, na sala I-606.
• Entrevistas individuais: dia 13 de fevereiro de 2019, a partir das 16h, com o tempo de
15 a 30 min cada. Local: Sala I-606
• Entrega de resultado de seleção: dia 15 de Março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Mural do Departamento de
Matemática (I-608) e comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 18
INATIVO

Anexo 19
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
PROJETO (930/2018) Justiça Restaurativa: prática de gestão de conflito penal na Comarca de Blumenau
COORDENADOR: PROFESSORA IVONE FERNANDES MORCILO LIXA
Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista prestará acompanhamento junto ao Juizado Especial Criminal
de procedimentos restaurativos, desde formação prévia e orientações sobre técnica processual
restauradora. Desde tal formação e acompanhamento, poderão estudar e analisar o procedimento
restaurador a ser aplicado ao caso selecionado previamente, sendo um total de, no mínimo dez mensais,
acompanhando com os professores extensionistas e servidores do Juizado Especial Criminal da Comarca
de Blumenau as sessões de restauração. O professor acompanhará todo procedimento e formação. Os
bolsistas também realizarão relatórios dos atendimentos, pesquisas jurisprudenciais, pesquisas empíricas
para dados de número de detentos, pesquisas bibliográficas para confecção de relatórios e artigos
científicos.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 2 VAGAS (Direito)
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a que
se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: O aluno deverá ter conhecimentos em direito penal e processual penal, bem como
na lei de execução penal.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: os interessados deverão encaminhar curriculum para
análise e participarem da entrevista.
Cronograma da seleção:
Etapa 1. Encaminhamento de curriculum para iflixa @furb.br e lenice.kelner@gmail.com, até o dia 07 de
março de 2019.
Etapa 2. Entrevista com os candidatos no dia 14 de março de 2019 a partir das 15hs, na secretaria do
CCJ.
Etapa 3 16 de março de 2019 divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Mural do CCJ e website da FURB

Anexo 20
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Comunicação para o Desenvolvimento Social 834/2018
Coordenador: Fabricia Durieux Zucco
Plano de Trabalho do Bolsista:
Reuniões para apresentação do projeto junto aos voluntários (MAR). Realização de pesquisa bibliográfica
acerca do tema da Comunicação Comunitária técnicas de persuasão e abordagens da causa social da
entidade atendida (MAR e AGO). Organizar as Visitas às entidades selecionadas (ABR e AGO).
Acompanhar e consolidar o diagnóstico da situação-problema das entidades (ABR e SET) Organizar e
acompanhar a reunião para validação e discussão da instrumentalização da campanha com os voluntários
(ABR e SET) Registrar o desenvolvimento do conceito criativo desenvolvido pela equipe (ABR e SET).
Acompanhamento das reuniões de brainstorming criativo com a equipe (MAI, JUN, OUT, NOV). Participação
na criação de layouts e textos publicitários (MAI, JUN, OUT, NOV) Arte finalização das peças publicitárias
(MAI, JUN, OUT, NOV) Participação na MIPE. Apresentação das campanhas completas para os atores
externos e validação dos conteúdos (JUL e DEZ). Aplicação do instrumento qualitativo de avaliação do
projeto junto ao publico externo (DEZ). Aplicação do instrumento quantitativo de avaliação do projeto junto
ao publico interno (DEZ). Elaboração do relatório (DEZ). Todas as atividades devem ser relatadas no diário
de campo.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 02 VAGAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
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: Iniciativa, criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, pontualidade,
conhecimento básico software Adobe – Illustrator - Photoshop
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista. Serão realizadas
entrevistas com todos os candidatos. O objetivo da entrevista é identificar características e atitudes pessoais
dos candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivaçãoo e
autonomia para a realização dos trabalhos, entre outros.
Cronograma da seleção: Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o email: extensaocomunicacaofurb@gmail.com.No e-mail deve constar o nome do projeto que você está se
candidatando.
Etapa 2 (13/03): entrevista com os candidatos na sala R-202 , a partir das 14h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado: Website FURB, Mural do curso

Anexo 21
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 891/2018 Pami - Educação Em Saúde Na Área Materno Infantil
Coordenadora: Ana Marise Pacheco Andrade De Souza
Plano de Trabalho do Bolsista do Curso de Odontologia:
- Reunir-se com a coordenação do Projeto;
- Preparar o edital para a seleção dos extensionistas voluntários da Odontologia;
- Acompanhamento da seleção de novos acadêmicos da odontologia participantes do Projeto;
- Entrega dos Termos de Compromisso dos acadêmicos de odontologia na PROPEX;
- Agendar a reunião com docentes do projeto para discutir cronograma;
- Organização e acompanhamento dos cronogramas das reuniões e atividades do Projeto;
- Contato com a APAE para agendamento dos bebês;
- Contato com responsável da ONG Associação Sorrir para Down para agendar bebês;
- Organizar e participar de oficina de capacitação discente
- Acompanhamento da reunião com gestantes, registro de imagens e elaboração de ata;
- Agendamento dos bebês;
- Acompanhamento dos atendimentos aos bebês, registro de imagens e elaboração de ata;
- Elaboração de material informativo e educativo;
- Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata;
- Acompanhamento e registro dos participantes diretos do Projeto no grupo de bebês;
- Acompanhamento do levantamento de dados parciais dos projetos;
- Participação na Semana Mundial de Aleitamento Materno e elaboração de ata;
- Submissão de resumo na 13ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (MIPE)
- Montagem de painel e apresentação na 13ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
(MIPE)
- Receber os relatórios dos acadêmicos participantes no projeto.
- Levantamento de material bibliográfico para escrever artigo de extensão;
- Escolha da revista para publicação.
- 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.
- Escrever introdução do artigo.
- Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata;
- Descrever a metodologia do artigo;
- Escrever a discussão e conclusões do artigo.
- Organização dos dados para elaboração do relatório final;
- Entrega do relatório anual;
- Envio do artigo para revista.
- Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 2º semestre das
atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade.
Número de vagas disponíveis para o Curso de Odontologia: uma (01).
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura a bolsista Odontologia: ser estudante de graduação em
Odontologia,regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.

Perfil do Candidato: O candidato da odontologia deve saber realizar procedimentos como exame clínico
odontológico, revelação de biofilme, profilaxia, aplicação tópica de flúor, tratamento restaurador
atraumático, prescrição de cremes dentais, orientações em higiene bucal para atendimento dos bebês com
necessidades especiais. Para desenvolver estas habilidades deverá estar cursando ou ter cursado a
disciplina de Odontopediatria e Ortodontia I e II.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: O processo de seleção se dará por meio de análise
de currículo e histórico escolar atualizados encaminhados por email e entrevista. A disponibilidade de horário é pré-requisito. Como critérios os acadêmicos deverão atingir 60% das respostas esperadas na
entrevista 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:
Etapas:
06 de março - lançamento do edital pela DAEX
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos a bolsista da Odontologia. Encaminhar currículo e
histórico escolar para o email amasouza@furb.br
Dia 13 de março no horário das 09:00 as 11:00h, na clínica de Odontopediatria e Ortodontia do Campus III
(sala A112), serão realizadas as entrevistas, conforme ordem de recebimento do email do currículo e
histórico escolar.
15 a 18 de março - entrega das atas de seleção e divulgação dos resultados.
19 de março de 2019 - início das atividades do bolsista.
Data e local de publicação do resultado final: de 15 a 18 de março no Website FURB, Murais do Curso
de Odontologia, e encaminhado via email para os candidatos.

Anexo 21.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 891/2018 Pami - Educação Em Saúde Na Área Materno Infantil
Coordenadora: Ana Marise Pacheco Andrade De Souza
Plano de Trabalho do Bolsista do Curso de Nutrição:
- Reunir-se com a coordenação do Projeto;
- Preparar o edital para a seleção dos extensionistas voluntários da nutrição;
- Acompanhamento da seleção de novos acadêmicos da nutrição participantes do Projeto;
- Entrega dos Termos de Compromisso dos academicos da nutrição na PROPEX;
- Agendar a reunião com docentes do projeto para discutir cronograma;
- Organização e acompanhamento dos cronogramas das reuniões e atividades do Projeto;
- Contato com os Ambulatórios Gerais para agendamento das Palestras;
- Contato com responsável na empresa Kyly para agendamento dos grupos de gestantes
- Organizar e participar de oficina de capacitação discente
- Acompanhamento da reunião com gestantes, registro de imagens e elaboração de ata;
- Acompanhamento dos atendimentos aos bebês, registro de imagens e elaboração de ata;
- Elaboração de material informativo e educativo;
- Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata;
- Acompanhamento e registro dos participantes diretos do Projeto no grupo de gestantes;
- Acompanhamento do levantamento de dados parciais dos projetos;
- Participação na Semana Mundial de Aleitamento Materno e elaboração de ata;
- Submissão de resumo na 13ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (MIPE)
- Montagem de painel e apresentação na 13ª Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
(MIPE)
- Receber os relatórios dos acadêmicos participantes da nutrição no projeto.
- Levantamento de material bibliográfico para escrever artigo de extensão;
- Escolha da revista para publicação.
- 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.
- Escrever introdução do artigo.
- Acompanhamento das reuniões dos docentes e elaboração de ata;
- Descrever a metodologia do artigo;
- Escrever a discussão e conclusões do artigo.
- Organização dos dados para elaboração do relatório final;
- Entrega do relatório anual;
- Envio do artigo para revista.
- Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 2º semestre das
atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade.
Número de vagas disponíveis para o Curso de Nutrição: uma (01).
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação em Nutrição, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.

Perfil do candidato: O Candidato da nutrição deverá saber aplicar os métodos antropométricos para
avaliação de bebês, ter conhecimentos de preenchimento de anamnese e questionário de frequência
alimentar. As competências são já haver cursado ou estar cursando as disciplinas de Avaliação Nutricional
e Nutrição no Ciclo de vida I e II.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: O processo de seleção se dará por meio de análise
de currículo e histórico escolar atualizados encaminhados por email e entrevista. A disponibilidade de
horário é pré-requisito. Como critérios os acadêmicos deverão atingir 60% das respostas esperadas na
entrevista 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:
06 de março - lançamento do edital pela DAEX
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos a bolsista da Nutrição. Encaminhar currículo e
histórico escolar para o email aas@furb.br
Dia 14 de março no horário das 08:30 as 10:00h, no laboratório de avaliação e educação nutricional
(LAEN) sala A010 no Campus III, serão realizadas as entrevistas, conforme ordem de recebimento do
email do currículo e histórico escolar.
15 a 18 de março - entrega das atas de seleção e divulgação dos resultados.
19 de março de 2019 - início das atividades do bolsista.
Data e local de publicação do resultado final: de 15 a 18 de março no Website FURB, Murais do Curso
de Nutrição e e encaminhado via email para os candidatos.
Forma de acompanhamento: Os professores acompanharão as atividades e o desempenho da
aprendizagem do bolsista por meio das frequências, da participação efetiva nas palestras e atendimentos
dos bebês com necessidades especiais, dos relatórios, da confecção de artigo, da participação na MIPE,
nas Semanas Acadêmicas de seus cursos, e participação em eventos.

Anexo 22
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 924/2018 - Formação Continuada De Professores Que Ensinam Matemática
Coordenador: Viviane Clotilde Da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista:
Será realizada uma reunião com o bolsista e a equipe técnica para apresentar os objetivos
e a metodologia do projeto e encaminhar a demanda de atividades que será executada
pelo mesmo, explicitando também como será realizada a avaliação e acompanhamento
do bolsista. As atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista são:
Março/ Julho:
- Auxiliar na elaboração das fichas de inscrição, controlar as inscrições, auxiliar na
divulgação e na organização do curso de formação.
- Participar do curso de formação, auxiliando na moderação dos fóruns de discussão.
- Participar das reuniões e/ou oficinas auxiliando sempre que necessário.
- Auxiliar na análise dos dados obtidos com as aplicações das avaliações do curso.
Agosto / Dezembro:
- Participar na elaboração do resumo para a MIPE e na elaboração do artigo científico que
descreva as ações e resultados do projeto.
- Apresentar um pôster na MIPE.
- Auxiliar na elaboração do relatório final do projeto.
Além destas atividades o bolsista deve:
* Organizar o NEEM/Laboratório de Matemática.
* Entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo
disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no final do
primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da bolsa, e o segundo,
juntamente com o relatório final do projeto.
* Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso(s) vinculado(s): duas vagas, para acadêmicos do
curso de Licenciatura em Matemática.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Matemática,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa. Ter
disponibilidade para trabalhar no período matutino.
Perfil do Candidato:
- Ser dinâmico na busca e construção de materiais;
- Gostar de construir e trabalhar com materiais didáticos;
- Saber trabalhar com internet, editor de texto, planilha eletrônica e software
GeoGebra;
- Ter interesse em estudar sobre formação de professores.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os candidatos inscritos serão
submetidos a uma entrevista.
Cronograma da seleção:
Período de Inscrição:
De 06 de fevereiro a 12 de fevereiro de 2019.
A inscrição deverá ser realizada por e-mail para neem@furb.br com as seguintes
informações:

1. Nome Completo, Idade e onde mora.
2. Curso e semestre que está cursando.
Seleção de Bolsistas:
Dia: 14 de fevereiro de 2019
A entrevista será realizada no NEEM – sala I 504, no período matutino, conforme horário
enviado por e-mail aos inscritos.
Entrega de resultado de seleção:
Até dia 16 de fevereiro de 2019
Data e local de publicação do resultado final:
O resultado será divulgado no dia 16 de fevereiro de 2019.
Os selecionados serão informados por e-mail.
No dia 20 de março os bolsistas selecionados deverão se apresentar na sala I-504
(NEEM), às 8h para iniciar o trabalho.

Anexo 23
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 909/2018 Formação sobre a Diversidade Étnico-Cultural para o SUAS
Coordenador: Cleide Gessele
Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista de História deverá: realizar leituras da bibliografia
disponibilizada pelas docentes; participar ativamente das reuniões do grupo de pesquisa; auxiliar na
preparação das Oficinas e na sua ideal execução; Auxiliar na organização do Seminário. Elaborar e ofertar
oficina durante o Interação/FURB/2019; Elaborar resumo e pôster para a MIPE/2019; Contribuir para a
redação do Relatório Final; Contribuir para a redação de artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para graduando preferencialmente do
curso História (Licenciatura) ou dos cursos da área de ciências humanas.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de História,
(Licenciatura) em qualquer fase do Curso ou de um dos cursos da área de ciências humanas.
Perfil do Candidato:
- Conhecimentos relativos à informática (produção de texto, tabelas, gráficos);
- Disponibilidade para trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os estudantes devidamente inscritos participarão de
entrevista coletiva, durante a qual serão estimulados a expressarem suas expectativas em relação à
inserção no Projeto como bolsista, bem como serão propostas questões para debate relacionadas à área
de atuação do Projeto.
O processo seletivo será realizado considerando a análise das informações constantes no formulário de
inscrição, o cumprimento das condições para a candidatura e a participação ativa nas atividades propostas
durante a entrevista coletiva.
Cronograma da seleção:
- Inscrição: o estudante interessado deverá se inscrever no processo seletivo enviando mensagem para o
endereço cleidege@yahoo.com.br no período entre 06 a 12 de março de 2019. Após a manifestação de
interesse, o estudante receberá um formulário para ser preenchido e devolvido ao Coordenador por correio
eletrônico no prazo estabelecido.
- Seleção: a seleção acontecerá no dia 13 de março de 2019, no período vespertino, as 16h, no Bloco R Sala R 111-A.
Data e local de publicação do resultado final: o resultado final será divulgado no dia 13 de março, no
mural da Sala R 111-A e será enviado, por correio eletrônico, para todos os participantes.

Anexo 23.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 909/2018 - Formação Sobre A Diversidade Étnico-Cultural Para A Vigilância Social Do Suas
Coordenador: Cleide Gessele

Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista de Serviço Social deverá: realizar leituras da bibliografia
disponibilizada pelas docentes; participar ativamente das reuniões do grupo de pesquisa; auxiliar na
preparação das Oficinas e na sua ideal execução; Auxiliar na organização do Seminário. Elaborar e ofertar
oficina durante o Interação/FURB/2019; Elaborar resumo e pôster para a MIPE/2019; Contribuir para a
redação do Relatório Final; Contribuir para a redação de artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s) - 01 vaga, Serviço Social
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do Curso de Serviço Social, no semestre a que
se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Conhecimentos relativos à informática (produção de texto, tabelas, gráficos);
- Disponibilidade para trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os estudantes devidamente inscritos participarão de
entrevista coletiva, durante a qual serão estimulados a expressarem suas expectativas em relação à
inserção no Projeto como bolsista, bem como serão propostas questões para debate relacionadas à área
de atuação do Projeto.
O processo seletivo será realizado considerando a análise das informações constantes no formulário de
inscrição, o cumprimento das condições para a candidatura e a participação ativa nas atividades propostas
durante a entrevista coletiva.
Cronograma da seleção:
- Inscrição: o estudante interessado deverá se inscrever no processo seletivo enviando mensagem para o
endereço cleidege@yahoo.com.br no período entre 06 a 12 de março de 2019. Após a manifestação de
interesse, o estudante receberá um formulário para ser preenchido e devolvido ao Coordenador por correio
eletrônico no prazo estabelecido.
- Seleção: a seleção acontecerá no dia 13 de março de 2019, no período vespertino, as 16h, no Bloco R Sala R 111-A.
Data e local de publicação do resultado final: o resultado final será divulgado no dia 13 de março, no
mural da Sala R 111-A e será enviado, por correio eletrônico, para todos os participantes.

Anexo 24
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 931/2018 - O Núcleo de Práticas Jurídicas NPJ e o enfrentamento da violência doméstica e os
direitos sociais na busca da cidadania.
Coordenador: Ricardo Bortoli
Plano de Trabalho do Bolsista: Plano de Trabalho do Bolsista:
A preparação do bolsista para o trabalho terá início com o conhecimento da estrutura física e do
funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica, da Coordenação, dos servidores administrativos,
docentes e estagiários que atuam na Secretaria e na recepção. Em seguida, o Projeto será
estudado, bem como será feito um planejamento de leituras iniciais sobre as temáticas pertinentes à
área de atuação do projeto.
Atividades:
- Atendimento social aos usuários e familiares; prestação de informações sobre a rede de serviços,
as formas de acesso e o encaminhamento, quando necessário; fornecimento de Comprovante de
Comparecimento.
- Registro das atividades desenvolvidas (Cadastro do Usuário, síntese do atendimento no Sistema do
NPJ, relatórios mensais) e aplicação de instrumentos de avaliação.
- Coleta de informações para produção de dados sociodemográficos da população atendida.
- Realização de abordagens educativas na sala de espera, organização do mural e distribuição de
materiais informativos.
- Realização de abordagens com estagiários do curso de Direito.
- Participação nas reuniões semanais de estudo, planejamento e avaliação.
- Participação na organização e realização das oficinas sobre violência doméstica a serem realizadas
no CEJA.
- Organização de Seminário sobre o tema da violência doméstica a ser realizado na FURB.
- Apresentação de trabalho em evento científico.
- Colaboração na elaboração do relatório de extensão, de artigo e demais trabalhos para eventos
científicos.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 Vaga – Direito
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura:
Ser de preferência estudante de graduação do Curso de Direito, regularmente matriculado entre a
1ª e 9ª fase.
Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 16 horas/aula por semana, nos períodos
vespertino ou matutino, compatível com as necessidades do projeto.
Perfil do Candidato: Os candidatos deverão apresentar as seguintes habilidades: dominar o uso do
computador (word, power point, agenda, e-mails), escrever textos acadêmicos e científicos
observando a linguagem adequada, ortografia e clareza; saber explorar a pesquisa em bases de
dados; dominar a oratória; possuir iniciativa construtiva e organização nas atividades.
Deverão apresentar as seguintes competências: escrever textos com qualidade e embasamento
científico, preparar material audiovisual, falar em público com desenvoltura, organizar todos os
documentos referentes ao projeto, ter bom relacionamento interpessoal, cumprir prazos e atividades
previstas no projeto.

Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O processo de seleção será realizado através da análise do histórico escolar e de curriculum do
candidato, seguido de entrevista.
1) Análise de documentos (histórico escolar e Curriculum vitae);
2) Entrevista: Na entrevista, o candidato inicialmente preencherá formulário informando alguns dados
e experiências anteriores, e manifestando sua motivação para ser bolsista de extensão, interesse e
pretensão acadêmica.
Quanto aos critérios de avaliação, serão consideradas as especialidades e atitudes pessoais dos
candidatos, formas de comunicação e produção de texto, motivação e autonomia para a realização
de trabalhos de extensão, experiência nas atividades do projeto, histórico e curriculum vitae. Ter
cursado disciplinas relacionadas às atividades desenvolvidas e disciplinas cursadas relacionadas às
atividades a serem desenvolvidas (Processos de Trabalho e Serviço Social, Serviço Social Família e
Gerações e Serviço Social e Área Sócio jurídica).
Cronograma da seleção- Realização da entrevista: dia 14 de março de 2019, das 14h - 16h, na Sala de reuniões do Núcleo
de Prática Jurídica da FURB, situado na Praça Victor Konder, 2 – 2º andar.
a) Período e modo de inscrição dos candidatos: 06 a 12 de março de 2019. Os candidatos se
inscreverão por e-mail ondeafirmarão demonstrar interesse em se candidatar para vaga de bolsista
do projeto devendo enviar anexoo histórico escolar e currículo: ricardob@furb.br e
aledchrist@gmail.com (professor Ricardo Bortoli e Professora Alessandra Jeanne Dias
Christcoordenadores do projeto).
b) Entrevistas: dia 14 de marçode 2019às14h30minaté as 16h na Sala de reuniões do NPJ da FURB.
Serão agendadas de acordo com a ordem de inscrição por e-mail, e cada candidato será informado sobre
o seu horário.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019.
Murais do CCHC, CCJ e NPJ;
Website da FURB.

Anexo 24.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 931/2018 - O Núcleo de Práticas Jurídicas NPJ e o enfrentamento da violência doméstica e os
direitos sociais na busca da cidadania.
Coordenador: Ricardo Bortoli
Plano de Trabalho do Bolsista: Plano de Trabalho do Bolsista:
A preparação do bolsista para o trabalho terá início com o conhecimento da estrutura física e do
funcionamento do Núcleo de Prática Jurídica, da Coordenação, dos servidores administrativos,
docentes e estagiários que atuam na Secretaria e na recepção. Em seguida, o Projeto será
estudado, bem como será feito um planejamento de leituras iniciais sobre as temáticas pertinentes à
área de atuação do projeto.
Atividades:
- Atendimento social aos usuários e familiares; prestação de informações sobre a rede de serviços,
as formas de acesso e o encaminhamento, quando necessário; fornecimento de Comprovante de
Comparecimento.
- Registro das atividades desenvolvidas (Cadastro do Usuário, síntese do atendimento no Sistema do
NPJ, relatórios mensais) e aplicação de instrumentos de avaliação.
- Coleta de informações para produção de dados sociodemográficos da população atendida.
- Realização de abordagens educativas na sala de espera, organização do mural e distribuição de
materiais informativos.
- Realização de abordagens com estagiários do curso de Direito.
- Participação nas reuniões semanais de estudo, planejamento e avaliação.
- Participação na organização e realização das oficinas sobre violência doméstica a serem realizadas
no CEJA.
- Organização de Seminário sobre o tema da violência doméstica a ser realizado na FURB.
- Apresentação de trabalho em evento científico.
- Colaboração na elaboração do relatório de extensão, de artigo e demais trabalhos para eventos
científicos.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 Vaga – Serviço Social
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (previsão do valor para 2019: R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura:
Ser de preferência estudante de graduação do Curso de Serviço Social, regularmente matriculado
entre a 1ª e 7ª fase.
Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 16 horas/aula por semana, nos períodos
vespertino ou matutino, compatível com as necessidades do projeto.
Perfil do Candidato: Os candidatos deverão apresentar as seguintes habilidades: dominar o uso do
computador (word, power point, agenda, e-mails), escrever textos acadêmicos e científicos
observando a linguagem adequada, ortografia e clareza; saber explorar a pesquisa em bases de
dados; dominar a oratória; possuir iniciativa construtiva e organização nas atividades.
Deverão apresentar as seguintes competências: escrever textos com qualidade e embasamento
científico, preparar material audiovisual, falar em público com desenvoltura, organizar todos os
documentos referentes ao projeto, ter bom relacionamento interpessoal, cumprir prazos e atividades
previstas no projeto.

Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O processo de seleção será realizado através da análise do histórico escolar e de curriculum do
candidato, seguido de entrevista.
1) Análise de documentos (histórico escolar e Curriculum vitae);
2) Entrevista: Na entrevista, o candidato inicialmente preencherá formulário informando alguns dados
e experiências anteriores, e manifestando sua motivação para ser bolsista de extensão,interesse e
pretensão acadêmica.
Quanto aos critérios de avaliação, serão consideradas as especialidades e atitudes pessoais dos
candidatos, formas de comunicação e produção de texto, motivação e autonomia para a realização
de trabalhos de extensão, experiência nas atividades do projeto, histórico e curriculum vitae. Ter
cursado disciplinas relacionadas às atividades desenvolvidas e disciplinas cursadas relacionadas às
atividades a serem desenvolvidas (Processos de Trabalho e Serviço Social, Serviço Social Família e
Gerações e Serviço Social e Área Socio-jurídica.
Cronograma da seleção- Realização da entrevista: dia 14 de março de 2019, das 14h - 16h, na Sala de reuniões do Núcleo
de Prática Jurídica da FURB, situado na Praça Victor Konder, 2 – 2º andar.
a) Período e modo de inscrição dos candidatos: 06 a 12 de março de 2019. Os candidatos se
inscreverão por e-mail onde afirmarão demonstrar interesse em se candidatar para vaga de bolsista
do projeto devendo enviar anexo o histórico escolar e currículo: ricardob@furb.br e
aledchrist@gmail.com (professor Ricardo Bortoli e Professora Alessandra Jeanne Dias Christ,
coordenadores do projeto).
b) Entrevistas: dia 14 de março de 2019 às 14h30min até as 16h na Sala de reuniões do NPJ da FURB.
Serão agendadas de acordo com a ordem de inscrição por e-mail, e cada candidato será informado sobre
o seu horário.

Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019.
Murais do CCH, CCJ e NPJ;
Website da FURB.

25 Anexo
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 854/2018 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:
Participar de oficinas de capacitação do bolsista sobre a condição de saúde do paciente portador de
Diabetes assistido pelo projeto; Levantamento de bibliografia sobre a patologia diabetes, tratamento,
Exames Laboratoriais, condição bucal entre outras; Elaboração de material educativo para ações em
educação em saúde tais como palestras, folhetos informativos, oficinas, seminários, vídeos, etc.; Agendar
os atendimentos individuais dos serviços de odontologia e farmácia. Acompanhar as atividades de avaliação
do projeto bem como elaborar o material para as atividades; participar das reuniões semanais da equipe do
projeto e buscar material para discussão; participar de todas as atividades de educação em saúde na
comunidade; participar da elaboração do relatório final sobre o projeto; guiar os voluntários do artigo 170.
Publicação e participação de resultados obtidos com as atividades em eventos científicas (MIPE); participar
de formações promovidas pela DAEX.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível para acadêmico do curso de
Farmácia.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado do 3º ao 8º semestre
no Curso de Farmácia.
Perfil do Candidato: o acadêmico deve mostrar desenvoltura frente à uma comunidade para abordar temas
de educação em saúde, ter os conhecimentos técnicos adquirido até a 3ª fase do curso de Farmácia,
desenvoltura, relacionamento Inter profissional, trabalho em equipe, cumprir horário e cronogramas
propostos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizado por meio de análise de currículo,
entrevista, e entrega de uma proposta de intervenções educativas para adolescentes e familiares. Esta
proposta deve abordar todos os temas a seguir: dieta, atividade física, autocuidado, descarte de
medicamentos e materiais perfuro cortantes. A proposta de intervenções educativas deve levar em
consideração que poderá ser realizada em salas de espera, salas de aula ou associação de moradores.
Exemplo:
Tema abordado: dieta – serão confeccionados cartazes junto com a população alvo, nos quais serão
colados recortes de revistas de alimentos saudáveis e não saudáveis.

Cronograma da seleção: Inscrições de 06 a 12 de março através do encaminhamento do currículo para o
e-mail nevoni@furb.br.
A entrevista e entrega do histórico escolar e da proposta de intervenções educativas será realizada no dia
14 de fevereiro de 2019, as 16:00h, na sala C - 006 do Campus III da FURB.
Data e local de publicação do resultado final: O resultado será divulgado via e-mail.

Anexo 25.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

Projeto: 854/2018 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:
Acadêmico do Curso de Odontologia: Explorar e organizar a Bibliografia sobre a patologia (Diabetes) e o
tratamento; Organizar e participar de seções de estudos e oficinas de capacitação sobre as condições de
saúde do paciente portador de Diabetes; Elaboração de relatórios e demais materiais para as atividades do
projeto; Publicação e participação de resultados obtidos com as atividades em eventos científicas
especialmente a MIPE; Participar de formações promovidas pela DAEX; Reunião com coordenador e
demais membros do projeto; Acompanhar os voluntários do artigo 170. Agendar os atendimentos individuais
odontológicos; acompanhar todas as atividade do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível segundo o Edital de extensão
10/2018 – Categoria II, para acadêmico do curso de Odontologia.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (previsão do valor do crédito para 2019: R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado do 6º ao 10º
semestre no Curso de Odontologia.
Perfil do Candidato: o acadêmico deve ter desenvoltura frente à uma comunidade para abordar temas de
educação em saúde, ter conhecimento adquirido até a quinta fase do Curso de Odontologia, cumprir horário
e cronogramas propostos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizado por meio de análise de currículo,
entrevista, e entrega de uma proposta de intervenções educativas para adolescentes e familiares. Esta
proposta deve abordar todos os temas a seguir: dieta, atividade física, autocuidado, descarte de
medicamentos e materiais perfuro cortantes. A proposta de intervenções educativas deve levar em
consideração que poderá ser realizada em salas de espera, salas de aula ou associação de moradores.
Exemplo:
Tema abordado: dieta – serão confeccionados cartazes junto com a população alvo, nos quais serão
colados recortes de revistas de alimentos saudáveis e não saudáveis.
Cronograma da seleção: Inscrições de 06 a 12 de março através do encaminhamento do currículo para o
e-mail marciaoliveira@furb.br.

A entrevista e entrega do histórico escolar e da proposta de intervenções educativas será realizada no dia
14 de fevereiro de 2019, as 16:00h, na sala C - 006 do Campus III da FURB.
Data e local de publicação do resultado final: O resultado será divulgado via e-mail .

Anexo 26
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Práticas Integrativas e Complementares na Escola
Coordenador: Morgana Kretzschmar
Plano de Trabalho do Bolsista:
Bolsista para acompanhar o Prof Caio M. M. de Cordova
- auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de reiki e florais.
- preparação e gerenciamento das inscrições das atividades de reiki e florais.
- elaboração das listas de presença.
- elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das atividades de reiki e florais.
- elaboração de relatórios das atividades de reiki e florais.
- bolsista que já possua conhecimento e formação em PICs dos Cursos de Biomedicina, Farmácia, Nutrição
ou outros cursos, que tenha conhecimento nas áreas de reiki e florais, da Furb.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, dos Cursos de Biomedicina, Farmácia, Nutrição ou outro curso (nesse caso com conhecimento
comprovado em reiki e/ou florais) da FURB.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 09 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a que
se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos matriculados no último semestre do curso.
Perfil do Candidato: Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse em produção cientifica,
conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas alternativas. Ter capacidade de organização
de reuniões, idas a campo, emissão de relatórios contínuos, organizar diário de campo, elaborar resumos
e artigos a partir das experiências. Conhecimento de práticas integrativas, preferencialmente em Reiki e
Florais, dos Cursos de Biomedicina, Farmácia, Nutrição ou outro curso (nesse caso com conhecimento
comprovado em reiki ou florais), da Furb
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição pelo e-mail morganak@furb.br, onde será
agendada a data e o local da entrevista com a professora Morgana. Na entrevista deverá ser entregue
currículo do aluno. Os critérios de avaliação: disponibilidade de horário; voluntário do projeto de extensão;
experiência nas práticas alternativas; afinidade com reiki e auriculoterapia e outras práticas alternativas;
trabalhos apresentados na área; disponibilidade de trabalho voluntário.
Cronograma da seleção:
06 de março - lançamento do edital
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Início de atividades dos Bolsistas
website da FURB e por e-mail

Anexo 26.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Práticas Integrativas e Complementares na Escola
Coordenador: Morgana Kretzschmar
Plano de Trabalho do Bolsista:
Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Terapia Floral e Reiki - preparação e
gerenciamento das inscrições das atividades de Terapia Floral e Reiki – auxílio na preparação das
formulações florias - elaboração das listas de presença e certificação das atividades de Terapia Floral elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das atividades de Terapia Floral e Reiki elaboração de relatórios das atividades de Terapia Floral. Orientador: Profa. MSc. Morgana Kretzschmar.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, do Curso de Farmácia, Biomedicina, Nutrição e Fisioterapia da Furb.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 9 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no Cursos Farmácia,
Biomedicina, Nutrição e Fisioterapia da FURB.
Perfil do Candidato:
Ser estudante de graduação, regularmente matriculado no Curso de Farmácia da FURB, com boas
habilidades de organização, empatia, e relacionamento interpessoal, conhecimento sobre mídias sociais,
conhecimento sobre práticas alternativas, disponibilidade de horários quintas e sextas a tarde.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista e análise de currículo. Critérios de avaliação:
experiência e formação nas práticas envolvidas, habilidades de comunicação e relacionamento
interpessoal, empatia. Para inscrição enviar email para: morganak@furb.br, com nome completo, Curso,
Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e histórico escolar da graduação, bem como comprovantes de
eventuais cursos e formações em relacionadas às atividades propostas no plano de trabalho.
Cronograma da seleção:
06 de março - lançamento do edital
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Inicio de atividades dos Bolsistas
website da FURB e por e-mail

Anexo 27
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Assessoria Linguística na Universidade: inclusão e letramentos
Coordenador: Víctor César da Silva Nunes
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista desenvolverá as seguintes tarefas: (a) Sob a coordenação da equipe do NEL, ajudar a preparar
técnicas diversas de leitura, de interpretação e produção de textos específicos de acadêmicos com
dificuldades de aprendizagem; (b) Aplicar os materiais de ensino criados pelo NEL; (c) Atender
individualmente o acadêmico(a); (d) auxiliar na elaboração dos projetos, cursos e ações do Núcleo, assim
como acompanhar a execução dessas e participar dos processos de avaliação e construção de relatórios;
(e) auxiliar na elaboração de materiais didáticos e na conservação do acervo do NEL; (f) participar
ativamente do grupo do NEL, sendo incentivado a apresentar e publicar os seus estudos; (g) participar de
eventos de extensão e pesquisa divulgando os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório e,
o por fim, (h) auxiliar na elaboração dos relatórios parciais e finais. A integração e o trabalho em equipe
são características de todos os projetos do NEL, assim, o bolsista atuará também das reuniões do
Colegiado ou Departamento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga Curso de Letras
Valor da Bolsa: 10 créditos financeiros ( R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
Perfil do Candidato: Precisamos de acadêmicos(as) que desejem ter e aplicar conhecimentos da área de
língua portuguesa, que seja pró-ativo, que já tenha conhecimentos básicos de informática, que goste de
escrever, ler e trabalhar com alunos com dificuldade de aprendizagem, sobretudo que tenha paciência e
responsabilidade. Deve ter disponibilidade de horários vespertino, prioritário, e matutino, provável.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista com a equipe do NEL
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de candidatos – 06 a 12/03 - nelfurb@gmail.com
Processo de Seleção de Bolsistas – Entrevista dia 13/03, na Sala I 201, das 14h30min às 18h30min
Data e local de publicação do resultado final: Até dia 18/03 no Mural do CCEAL

Anexo 27.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Assessoria Linguística na Universidade: inclusão e letramentos
Coordenador: Víctor César da Silva Nunes
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista desenvolverá as seguintes tarefas: (a) Sob a coordenação da equipe do NEL, ajudar a preparar
técnicas diversas de leitura, de interpretação e produção de textos específicos de acadêmicos com
dificuldades de aprendizagem; (b) Aplicar os materiais de ensino criados pelo NEL; (c) Atender
individualmente o acadêmico(a); (d) auxiliar na elaboração dos projetos, cursos e ações do Núcleo, assim
como acompanhar a execução dessas e participar dos processos de avaliação e construção de relatórios;
(e) auxiliar na elaboração de materiais didáticos e na conservação do acervo do NEL; (f) participar
ativamente do grupo do NEL, sendo incentivado a apresentar e publicar os seus estudos; (g) participar de
eventos de extensão e pesquisa divulgando os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo laboratório e,
o por fim, (h) auxiliar na elaboração dos relatórios parciais e finais. A integração e o trabalho em equipe
são características de todos os projetos do NEL, assim, o bolsista atuará também das reuniões do
Colegiado ou Departamento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga Curso de Pedagogia
Valor da Bolsa: 10 créditos financeiros (R$ 502,80)
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: Precisamos de acadêmicos(as) que desejem ter e aplicar conhecimentos da área de
língua portuguesa, que seja pró-ativo, que já tenha conhecimentos básicos de informática, que goste de
escrever, ler e trabalhar com alunos com dificuldade de aprendizagem, sobretudo que tenha paciência e
responsabilidade. Deve ter disponibilidade de horários vespertino, prioritário, e matutino, provável.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista com a equipe do NEL
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de candidatos – 06 a 12/03 - nelfurb@gmail.com
Processo de Seleção de Bolsistas – Entrevista dia 13/03, na Sala I 201, das 14h30min às 18h30min
Data e local de publicação do resultado final: Até dia 18/03 no Mural do CCEAL

Anexo 28
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 876 / 2018 Acessibilidade e Cidadania: Condições atuais e desafios futuros das escolas
públicas estaduais de Blumenau/ SC
Coordenador: Carla Cíntia Back
Plano de Trabalho do Bolsista:
Pesquisar materiais referências bibliográficas sobre acessibilidade e sistematizar material em
fichamentos; • Ajudar na organização de todas as reuniões, oficinas, cartilha e demais materiais
de sensibilização;
• Registrar as atividades desenvolvidas (atas de reuniões, lista de presenças, registro fotográfico)
e sistematizar os resultados para publicação e/ou produção de relatórios dos resultados;
• Participar das reuniões internas com toda a equipe e de todas as atividades programadas pelo
projeto;
• Organizar material para as dinâmicas a serem realizadas em todas as atividades;
• Analisar os projetos arquitetônicos existentes e identificar as diferentes características
tipológicas;
• Desenvolver o diagnóstico de acessibilidade espacial nas escolas definidas para estudos de
casos; • Desenvolver todos os relatórios técnicos de resultado de todas as atividades
desenvolvidas no projeto.
• Elaborar resumo, pôster e apresentação oral na Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa,
Extensão e Cultura (MIPE 2019);
• Elaborar diário técnico semanal das atividades desenvolvidas no projeto e dois diários técnicos
semestrais;
• 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): (02) duas vagas para alunos do Curso de
Arquitetura e Urbanismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
•

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. (preferencialmente ter concluído o quarto semestre do curso).
Perfil do Candidato:
O acadêmico deverá ter afinidades com o tema acessibilidade, dominar as normas padrão da língua
portuguesa, domínio de softwares para o desenvolvimento de desenho arquitetônico e representações
tridimensionais (AutoCAD, Sketchup., pacote Office), ser organizado, criativo, proativo, comunicativo,
ter conhecimento sobre mídias sociais, interesse em pesquisa e ter disponibilidade de atividades de
campo (visitas técnicas nas escolas) quando necessário.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição com envio do histórico escolar e um
relato com 300 caracteres apresentando suas experiências e como atende as necessidades do
projeto, encaminhados ao e-mail: cback@furb.br. O processo de seleção incluirá: análise do currículo,
entrevista agendada com a coordenação do projeto e desenvolvimento de uma resenha/redação de
uma página (lauda) a ser desenvolvido no dia da entrevista. Os critérios de avaliação utilizados serão:
análise do currículo com pontuação maior quando possuir experiência e domínio em softwares, nota
da redação e percepção dos professores na entrevista.

Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail: cback@furb.br até dia 12 de março de
2019. Após a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer para a realização da prova
escrita e entrevista no dia 15 de março de 2019, na sala N-104, às 14h30.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019, através de e-mail aos
candidatos.

Anexo 29
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 906/2018 - CIRANDA
Coordenador: Lauren Beltrão Gomes

Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista de Psicologia deverá: realizar leituras da bibliografia
disponibilizada pelas docentes; participar ativamente das reuniões do grupo de pesquisa; auxiliar na
preparação das Oficinas e na sua execução; Auxiliar na organização do Seminário. Elaborar e ofertar oficina
durante o Interação/FURB/2019; Elaborar resumo e pôster para a MIPE/2019; Contribuir para a redação do
Relatório Final; Contribuir para a redação de artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s) - 01 vaga, Psicologia
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do Curso de Psicologia, no semestre a que se
refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Conhecimentos relativos à informática (produção de texto, tabelas, gráficos);
- Conhecimento básico sobre desenvolvimento infantil;
- Disponibilidade para trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os estudantes devidamente inscritos participarão de
entrevista coletiva, durante a qual serão estimulados a expressarem suas expectativas em relação à
inserção no Projeto como bolsista, bem como serão propostas questões para debate relacionadas à área
de atuação do Projeto.
O processo seletivo será realizado considerando a análise das informações constantes no formulário de
inscrição, o cumprimento das condições para a candidatura e a participação ativa nas atividades propostas
durante a entrevista coletiva.
Cronograma da seleção:
Inscrição: o estudante interessado deverá se inscrever no período entre 06 e 12 de março de 2019,
enviando email para lbgomes@furb.br. É necessário anexar o currículo no email.
Seleção: a seleção acontecerá no dia 14 de março de 2019, às 16:00, no Bloco R - Sala R 111-C
Data e local de publicação do resultado final: O resultado final será divulgado entre os dias 15 de
março, após as 16h, nos murais dos Departamentos de Psicologia e de Serviço Social e na página da
DAEX.

Anexo 29.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 906/2018 - CIRANDA
Coordenador: Lauren Beltrão Gomes
Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista de Serviço Social deverá: realizar leituras da bibliografia
disponibilizada pelas docentes; participar ativamente das reuniões do grupo de pesquisa; auxiliar na
preparação das Oficinas e na sua ideal execução; Auxiliar na organização do Seminário. Elaborar e ofertar
oficina durante o Interação/FURB/2019; Elaborar resumo e pôster para a MIPE/2019; Contribuir para a
redação do Relatório Final; Contribuir para a redação de artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s) - 01 vaga, Serviço Social
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do Curso de Serviço Social, no semestre a que
se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Conhecimentos relativos à informática (produção de texto, tabelas, gráficos);
- Disponibilidade para trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os estudantes devidamente inscritos participarão de
entrevista coletiva, durante a qual serão estimulados a expressarem suas expectativas em relação à
inserção no Projeto como bolsista, bem como serão propostas questões para debate relacionadas à área
de atuação do Projeto.
O processo seletivo será realizado considerando a análise das informações constantes no formulário de
inscrição, o cumprimento das condições para a candidatura e a participação ativa nas atividades propostas
durante a entrevista coletiva.
Cronograma da seleção:
- Inscrição: o estudante interessado deverá se inscrever no período entre 06 e 12 de março de 2019,
enviando email para cgessele@furb.br. É necessário anexar o currículo no email.
- Seleção: a seleção acontecerá no dia 14 de março de 2019, às 16:00h, no Bloco R - Sala R 111-C.
Data e local de publicação do resultado final: O resultado final será divulgado entre no dia 15 de março,
após as 16h, nos murais dos Departamentos de Psicologia e de Serviço Social e na página da DAEX.

30
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 902/2018 – Oficinas escolares: tópicos da Teoria dos Grafos para o ensino básico
Coordenador: Jonathan Gil Müller

Plano de Trabalho do Bolsista:
- Digitar e formatar textos utilizados ao longo das ações propostas no projeto;
- Construir materiais didáticos para a realização das oficinas escolares oferecidas;
- Participar das oficinas oferecidas para as escolas de ensino básico, auxiliando na aplicação das
atividades sugeridas;
- Providenciar contato com as escolas parceiras para realizar o agendamento das oficinas propostas, bem
como desenvolver uma agenda com as datas das visitas, local e número de estudantes envolvidos;
- Digitar, formatar e imprimir os questionários desenvolvidos para avaliação das ações do projeto;
- Criar formulários eletrônicos com as questões desenvolvidas;
- Efetuar a disponibilização dos questionários para todos envolvidos (estudantes, professores, direção
escolar e equipe técnica) após a realização de cada oficina escolar;
- Fazer a tabulação dos dados coletados na aplicação dos questionários;
- Participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da FURB;
- Elaborar as apresentações exigidas para participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da
FURB;
- Auxiliar no desenvolvimento do artigo proposto no projeto;
- Elaborar dois diários técnicos referentes as suas atividades desempenhadas ao longo do ano;
- Contribuir com a construção do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): duas (2) vagas para acadêmicos regularmente
matriculados no curso de Matemática.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor R$ 502,80).
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:
06/03/19 – Lançamento do edital.
06/03/19 até 12/03/19 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail <jgmuller@furb.br>.
13/03/19 até 15/03/19 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala I 504,
Campus I/FURB.
18/03/19 – Divulgação dos resultados.
19/03/19 – Início das atividades dos bolsistas.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019 no Website da FURB e no email que os candidatos efetivaram sua inscrição.

Anexo 31
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Reciclando Hábitos – Sipex nº 835/2018
Coordenador: Nicolau Cardoso Neto
Docente extensionista responsável pelo bolsista: Nelson Afonso Garcia Santos
Plano de Trabalho do Bolsista:
Após ter sido aprovado no processo de seleção para este projeto de extensão, iniciar as atividades no
dia 19/03/2019, previsto pelo cronograma corrigido da DAEX/FURB.
Apropriar-se dos resultados do Reciclando Hábitos realizado em 2018.
Capacitar sobre a legislação brasileira relacionada aos resíduos sólidos e perigosos.
Diagnosticar a percepção socioambiental e de tecnologia social dos frequentadores do Greenplace
Park.
Realizar ações de educação ambiental e de tecnologia social com os frequentadores do Greenplace
Park para gestão de resíduos sólidos e perigosos residenciais.
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.
Submeter trabalho desenvolvido no projeto à MIPE em 2019.
Elaborar e entregar o relatório final.
Produzir um (01) artigo técnico-científico relacionado a proposta do projeto, evidenciando experiências,
resultados, conceitos, metodologia, métodos e/ou técnicas concretizados de particular utilidade na
extensão universitária.
Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 (uma) vaga
Cursos vinculados: Ciências Sociais, Jornalismo, Serviço Social.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa e não estar nem na primeira e nem na última fase do curso.
Perfil do Candidato:
O candidato deve apresentar interesse sobre as questões socioambientais, tecnologia social e sobre
resíduos sólidos. Deve também apresentar motivação e afinidade com o tema do projeto. Deve provar
ter disponibilidade de horário e mostrar-se disposto a trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será avaliado em 3 quesitos:
2. Média geral do histórico escolar do curso de graduação no qual está regularmente matriculado,
que corresponderá à nota de 0 a 10;
4. Entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da comissão
que fará a entrevista, com nota de 0 a 10;
5. Participação em projeto de extensão, nota de 0 a 10.
Para a nota final será feita a média aritmética das três notas.
A comissão que fará a entrevista será composta pelos três docentes do projeto. Caso ocorra a falta
justificada de qualquer um dos membros da comissão que fará a entrevista, este poderá ser substituído
por um docente ou servidor técnico administrativo vinculado ao projeto.

O critério de avaliação para o quesito 1 é a média geral do histórico escolar, que pretende avaliar o
desempenho acadêmico do estudante.
Os critérios de avaliação para o quesito 2 são comportamento e habilidade de comunicação do
candidato durante a entrevista, ter disponibilidade de horário e motivação para a execução das
atividades relacionadas ao projeto, ter disposição para trabalho em equipe, ter interesse e
conhecimento sobre questões socioambientais, tecnologia social e resíduos sólidos.
O critério de avaliação do quesito 3 é ter participado formalmente de projeto de extensão da FURB e
estar adimplente com todas as suas obrigações acadêmicas. Para cada semestre participado, o
candidato receberá 1 ponto. Caso não haja nenhum candidato que se enquadre no quesito 3, os
candidatos serão avaliados pela participação em projeto de pesquisa, monitoria ou estágio
extracurricular, recebendo 1 ponto para cada semestre. A nota neste quesito será proporcional à
pontuação adquirida pelos candidatos, sendo 10 a nota do candidato que tiver a maior pontuação.
Cronograma da seleção:
O edital de seleção será divulgado no dia 06/03/2019 na Website FURB, e-mails dos acadêmicos e
murais dos cursos de Ciências Sociais, Jornalismo, Serviço Social e do PET/BIO/FURB. Nos dias 06 a
12 de março serão realizadas as inscrições na sala do PET/BIO S-226 no Campus 1 da FURB, no
horário das 13 às 17h, quando deverá ser entregue uma cópia do histórico escolar atualizado. A
entrevista será realizada no dia 15 de março, às 14h, na sala S-224, por ordem de inscrição, e a
divulgação do resultado ocorrerá no dia 18/03/2019.
Data e local de publicação do resultado:
Data da publicação 18/03/2019.
Website FURB, Murais dos Cursos de Ciências Sociais, Jornalismo, Serviço Social, do
PET/BIO/FURB e do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação.

Anexo 31.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Reciclando Hábitos – Sipex nº 835/2018
Coordenador: Nicolau Cardoso Neto
Docente extensionista responsável pelo bolsista: Nicolau Cardoso Neto

Plano de Trabalho do Bolsista:
Após ter sido aprovado no processo de seleção para este projeto de extensão, iniciar as atividades no dia
19/03/2019, previsto pelo cronograma corrigido da DAEX/FURB.
Apropriar-se dos resultados do Reciclando Hábitos realizado em 2018.
Capacitar sobre a legislação brasileira relacionada aos resíduos sólidos e perigosos.
Inventariar os resíduos sólidos e perigosos gerados nos laboratórios do DCN.
Realizar ações de educação ambiental e de tecnologia social com os frequentadores do Greenplace Park
para gestão de resíduos sólidos e perigosos residenciais.
Propor metodologia para capacitação de servidores dos laboratórios do DCN para a gestão dos resíduos
sólidos e perigosos.
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.
Submeter trabalho desenvolvido no projeto à MIPE em 2019.
Elaborar e entregar o relatório final.
Produzir um (01) artigo técnico-científico relacionado a proposta do projeto, evidenciando experiências,
resultados, conceitos, metodologia, métodos e/ou técnicas concretizados de particular utilidade na extensão
universitária.
Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 (uma) vaga
Cursos vinculados: Medicina Veterinária, Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado).
Valor da Bolsa:
10 créditos mensais. (R$502,80)
Período de duração da bolsa:
10 meses
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa e não estar nem na primeira e nem na última fase do curso.
Perfil do Candidato:
O candidato deve apresentar interesse sobre as questões socioambientais, tecnologia social e sobre
resíduos sólidos. Deve também apresentar motivação e afinidade com o tema do projeto. Deve provar ter
disponibilidade de horário e mostrar-se disposto a trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será avaliado em 3 quesitos:
3. Média geral do histórico escolar do curso de graduação no qual está regularmente matriculado, que
corresponderá à nota de 0 a 10;
6. Entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da comissão que
fará a entrevista, com nota de 0 a 10;
7. Participação em projeto de extensão, nota de 0 a 10.
Para a nota final será feita a média aritmética das três notas.
A comissão que fará a entrevista será composta pelos três docentes do projeto. Caso ocorra a falta
justificada de qualquer um dos membros da comissão que fará a entrevista, este poderá ser substituído por
um docente ou servidor técnico administrativo vinculado ao projeto.

O critério de avaliação para o quesito 1 é a média geral do histórico escolar, que pretende avaliar o
desempenho acadêmico do estudante.
Os critérios de avaliação para o quesito 2 são comportamento e habilidade de comunicação do candidato
durante a entrevista, ter disponibilidade de horário e motivação para a execução das atividades relacionadas
ao projeto, ter disposição para trabalho em equipe, ter interesse e conhecimento sobre questões
socioambientais, tecnologia social e resíduos sólidos.
O critério de avaliação do quesito 3 é ter participado formalmente de projeto de extensão da FURB e estar
adimplente com todas as suas obrigações acadêmicas. Para cada semestre participado, o candidato
receberá 1 ponto. Caso não haja nenhum candidato que se enquadre no quesito 3, os candidatos serão
avaliados pela participação em projeto de pesquisa, monitoria ou estágio extracurricular, recebendo 1 ponto
para cada semestre. A nota neste quesito será proporcional à pontuação adquirida pelos candidatos, sendo
10 a nota do candidato que tiver a maior pontuação.
Cronograma da seleção:
O edital de seleção será divulgado no dia 06/03/2019 na Website FURB, e-mails dos acadêmicos e murais
dos cursos de Medicina Veterinária, Ciências Biológicas e do PET/BIO/FURB. Nos dias 06 a 12 de março
serão realizadas as inscrições na sala do PET/BIO S-226 no Campus 1 da FURB, no horário das 13 às 17h,
quando deverá ser entregue uma cópia do histórico escolar atualizado. A entrevista será realizada no dia
15 de março, às 14h, na sala S-224, por ordem de inscrição, e a divulgação do resultado ocorrerá no dia
18/03/2019.
Data e local de publicação do resultado final:
Data da publicação 18/03/2019.
Website FURB, Murais do Curso Medicina Veterinária e de Ciências Biológicas, do PET/BIO/FURB e dos
Centros de Ciências Exatas e Naturais, e da Saúde.

Anexo 31.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Reciclando Hábitos – Sipex nº 835/2018
Coordenador: Nicolau Cardoso Neto
Docente extensionista responsável pelo bolsista: Simone Wagner
Plano de Trabalho do Bolsista:
Após ter sido aprovado no processo de seleção para este projeto de extensão, iniciar as atividades no dia
19/03/2019, previsto pelo cronograma corrigido da DAEX/FURB.
Apropriar-se dos resultados do Reciclando Hábitos realizado em 2018.
Capacitar sobre a legislação brasileira relacionada aos resíduos sólidos e perigosos.
Diagnosticar a percepção socioambiental e de tecnologia social dos servidores dos laboratórios do
Departamento de Ciências Naturais (DCN).
Realizar ações de educação ambiental e de tecnologia social com os frequentadores do Greenplace Park
para gestão de resíduos sólidos e perigosos residenciais.
Propor metodologia para capacitação de servidores dos laboratórios do DCN para a gestão dos resíduos
sólidos e perigosos.
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.
Submeter trabalho desenvolvido no projeto à MIPE em 2019.
Elaborar e entregar o relatório final.
Produzir um (01) artigo técnico-científico relacionado a proposta do projeto, evidenciando experiências,
resultados, conceitos, metodologia, métodos e/ou técnicas concretizados de particular utilidade na extensão
universitária.
Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 (uma) vaga
Cursos vinculados: Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado)
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais. (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa e não estar nem na primeira e nem na última fase do curso.
Perfil do Candidato:
O candidato deve apresentar interesse sobre as questões socioambientais, tecnologia social e sobre
resíduos sólidos. Deve também apresentar motivação e afinidade com o tema do projeto. Deve provar ter
disponibilidade de horário e mostrar-se disposto a trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será avaliado em 3 quesitos:
4. Média geral do histórico escolar do curso de graduação no qual está regularmente matriculado, que
corresponderá à nota de 0 a 10;
8. Entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da comissão que
fará a entrevista, com nota de 0 a 10;
9. Participação em projeto de extensão, nota de 0 a 10.
Para a nota final será feita a média aritmética das três notas.
A comissão que fará a entrevista será composta pelos três docentes do projeto. Caso ocorra a falta
justificada de qualquer um dos membros da comissão que fará a entrevista, este poderá ser substituído por
um docente ou servidor técnico administrativo vinculado ao projeto.

O critério de avaliação para o quesito 1 é a média geral do histórico escolar, que pretende avaliar o
desempenho acadêmico do estudante.
Os critérios de avaliação para o quesito 2 são comportamento e habilidade de comunicação do candidato
durante a entrevista, ter disponibilidade de horário e motivação para a execução das atividades relacionadas
ao projeto, ter disposição para trabalho em equipe, ter interesse e conhecimento sobre questões
socioambientais, tecnologia social e resíduos sólidos.
O critério de avaliação do quesito 3 é ter participado formalmente de projeto de extensão da FURB e estar
adimplente com todas as suas obrigações acadêmicas. Para cada semestre participado, o candidato
receberá 1 ponto. Caso não haja nenhum candidato que se enquadre no quesito 3, os candidatos serão
avaliados pela participação em projeto de pesquisa, monitoria ou estágio extracurricular, recebendo 1 ponto
para cada semestre. A nota neste quesito será proporcional à pontuação adquirida pelos candidatos, sendo
10 a nota do candidato que tiver a maior pontuação.
Cronograma da seleção:
O edital de seleção será divulgado no dia 06/03/2019 na Website FURB, e-mails dos acadêmicos e murais
dos cursos de Ciências Biológicas e do PET/BIO/FURB. Nos dias 06 a 12 de março serão realizadas as
inscrições na sala do PET/BIO S-226 no Campus 1 da FURB, no horário das 13 às 17h, quando deverá
ser entregue uma cópia do histórico escolar atualizado. A entrevista será realizada no dia 15 de março, às
14h, na sala S-224, por ordem de inscrição, e a divulgação do resultado ocorrerá no dia 18/03/2019.
Data e local de publicação do resultado final:
Data da publicação 18/03/2019.
Website FURB, Murais dos Cursos de Ciências Biológicas, do PET/BIO/FURB e do Centro de Ciências
Exatas e Naturais.

Anexo 32
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 883/2018 - Projeto Rede de Feiras de Matemática
Coordenador: Janaína Poffo Possamai
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Auxiliar na elaboração do esboço dos croquis do local de realização dos ambientes das Feiras de
Matemática; - Secretariar as reuniões da equipe técnica da RFMat;
- Auxiliar na elaboração e impressão de textos, fichas de inscrição e avaliação de trabalhos;
- Auxiliar na reestruturação dos regimentos das Feiras;
- Auxiliar na digitação do relatório parcial da RFMat;
- Auxiliar na inscrição de trabalhos;
-Auxiliar na elaboração de questionários, aplicação destes questionários nas Feiras de Matemática e
tabulação dos dados obtidos;
- Auxiliar na digitação de Artigos Científicos e Livros referentes às Feiras de Matemática;
- Prestação de apoio logístico na elaboração de pôsteres;
- Participação em Feiras de Matemática; - Apoio logístico na organização de Feiras de Matemática; Confecção e distribuição de tickets de alimentação nas Feiras;
- Organizar o estande da FURB nas Feiras, bem como permanecer no estande para divulgar a FURB.
- Auxiliar na organização da Feira de Matemática da 13ª MIPE e participar da 13º MIPE apresentando o
projeto; - Elaboração das pastas de avaliação das Feiras;
- Organização do NEEM/Laboratório de Matemática.
- Elaboração do relatório do bolsista.
* Entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a cada semestre durante o período de
vigência do presente edital e em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade. O
primeiro deve ser entregue no final do primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da
bolsa, e o segundo, juntamente com o relatório final do projeto.
* Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso(s) vinculado(s): Há 3 vagas para bolsista – curso de Matemática
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a que
se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Ser dinâmico.
- Saber trabalhar com internet, Word e Excel.
- Ter disponibilidade para trabalhar no período matutino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato inscrito será submetido a uma entrevista.
Cronograma da seleção:
Período de Inscrição:
De 06 de março a 12 de março de 2019
A inscrição deverá ser realizada por e-mail para feiramat@furb.br com as seguintes informações:
1. Nome Completo, Idade e onde mora.
2. Curso e semestre que está cursando.
Seleção de Bolsistas:
Dia: 14 de março de 2019

A entrevista será realizada no NEEM – sala I 504, no período matutino, conforme horário enviado por email
aos inscritos.
Entrega de resultado de seleção:
Até dia 16 de março de 2019
Data e local de publicação do resultado final:
O resultado será divulgado no dia 16 de março de 2019.
Os selecionados serão informados por e-mail.
No dia 20 de março os bolsistas selecionados deverão se apresentar na sala I-504 (NEEM), às 8h
para iniciar o trabalho.

Anexo 33
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PROFISC: construindo qualidade de vida
Coordenador: Alessandro Guedes
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das atividades do Projeto
Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas relevantes e do material para alimentar os
canais de informação com a comunidade.
Na preservação e manutenção estruturas didátics de plantas medicinais, e conservação e planejamento
das hortas medicinais.
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.
Participar da elaboração dos relatórios apresentação dos trabalhos em eventos de plantas medicinais.
No auxílio da realização dos eventos e na realização das atividades conjuntas dos demais projetos.
Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas atividades em conjunto com outras
atividades de extensão e outros programas da Universidade.
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: construindo qualidade de
vida, organização das planilhas para as assessorias dos projetos sob sua responsabilidade e dos
acadêmicos voluntários extensionistas,
A organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a observância do cronograma, a
comunicação através do contato com as unidades.
Entregar de diário de campos conforme edital.
Auxiliar na preparação do artigo para entrega e publicação e participação na MIPE
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Uma Vaga. O escopo deste trabalho está
relacionado a alunos de cursos da saúde. Com ordem de maior afinidade alunos do curso de
Farmácia/Nutrição e Ciências biológicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 afinidades com o tema plantas medicinais, fitoterápicos e plantas alimentícias
não convencionais, gostar de trabalhar com plantas e cultivo, organizado, criativo, proativo comunicativo,
conhecimento sobre mídias sociais e interesse em pesquisa, disponibilidade de horário para atividades de
campo dois períodos na semana.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição com apresentação do histórico escolar e
um relato com 250 palavras onde apresenta um memorial descritivo apresentando suas experiências e
como atende as necessidades do projeto encaminhados ao e-mail: aleguedes@furb.br . Seguido de
entrevista agendada com a coordenação do Projeto.
Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail aleguedes@furb.br, entre 06 a 12 de março.
Após confirmação da inscrição comparecer a entrevista e seleção que será marcada no dia 14 de março
na sala N -105 as 14:00 horas. Dia 15 a 18 de março divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: No dia 15 a 18 de março será divulgado no de Mural do
Departamento e campus III e na Sala N- 105 e por e-mail aos candidatos.

Anexo 33.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PROFISC: construindo qualidade de vida
Coordenador: Alessandro Guedes
Plano de Trabalho do Bolsista: Ao bolsista caberá a elaboração de projetos arquitetônicos, de interiores
e de arquitetura da paisagem em todas as suas etapas, desde o levantamento de dados, passando pelo
estudo preliminar, estudo dos materiais e anteprojeto, e concluindo com o projeto e respectivos
detalhamentos construtivos, perspectivas que se fizerem necessários para a perfeita compreensão do
projeto proposto, sempre orientado pelos professores extensionistas. Em etapa anterior à elaboração dos
projetos, o bolsista visitará o terreno, acompanhado por no mínimo um docente e outros acadêmicos
extensionistas voluntários e bolsistas do Art. 170, que analisarão em conjunto os condicionantes do local,
como o clima, a paisagem natural, a paisagem urbana, a infraestrutura, os equipamentos institucionais.
Com representantes das comunidades discutirão os aspectos da intervenção solicitada, como o programa
de necessidades, a estimativa de áreas, os espaços necessários, o funcionamento e o caráter das
atividades, a locação da obra, etc. A realização dos projetos de arquitetura, interiores e de paisagismo
deverá ocorrer sob a orientação dos professores extensionistas. O bolsista também dará orientação aos
demais acadêmicos extensionistas voluntários na elaboração de outros projetos de arquitetura ou
paisagismo, sob responsabilidade destes. O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização
dos arquivos do Projeto e a manutenção da ordem na sala onde se desenvolverão as atividades do Projeto
Planejar, a organização das planilhas para as assessorias dos projetos sob sua responsabilidade e dos
acadêmicos voluntários extensionistas, a organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como
a observância do cronograma executivo, a comunicação através do contato com as entidades e a
observância da ordem de atendimento às comunidades. Anualmente o bolsista deverá participar da MIPE
com a realização de resumo e painel, e com a apresentação oral sobre o funcionamento do Projeto e as
atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Uma Vaga. O escopo deste trabalho está
relacionado a alunos Arquitetura e Urbanismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80).
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: Experiência no desenvolvimento de projetos de arquitetura e/ou paisagismo, ter
concluído e aprovação na disciplina de Ateliê III, gostar de trabalhar com plantas e cultivo, organizado,
criativo, proativo comunicativo, conhecimento sobre mídias sociais e interesse em pesquisa, conhecimento
básico das ferramentas iniciais da arquitetura, disponibilidade de horário para atividades de campo, dois
períodos na semana.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição com apresentação do histórico escolar e um
relato com 250 palavras onde apresenta um memorial descritivo apresentando suas experiências e como
atende as necessidades do projeto encaminhados ao e-mail: keilapeixer@gmail.com, Seguido de entrevista
agendada dia 14 de março as 16:00 horas
Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail. entre 06 a 12 de março. Após confirmação da
inscrição comparecer a entrevista e seleção que será marcada no dia 14 de março na sala N -105 as 16:00
horas . Dia 15 a 18 de março divulgação do resultado
Data e local de publicação do resultado final: No dia 18 de março será divulgado no Mural do
Departamento arquitetura e e na Sala N- 105 e por e-mail aos candidatos.

Anexo 33.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PROFISC: construindo qualidade de vida
Coordenador: Alessandro Guedes
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das atividades do Projeto- Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas
relevantes e do material para alimentar os canais de informação com a comunidade. Na preservação e
manutenção e ampliação do horto didático de plantas medicinais, e conservação e planejamento das
hortas medicinais na comunidade. 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. Participar da elaboração dos relatórios apresentação dos trabalhos em eventos de
plantas medicinais e saúde coletiva. No auxílio a realização dos eventos e na realização das atividades
conjuntas dos demais projetos. Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas
atividades em conjunto com outras atividades de extensão e outros programas da universidade. O bolsista
também dará orientação aos demais acadêmicos extensionistas voluntários na elaboração de outras
ações e demandas do projeto. O bolsista será responsável por programar a produção de mudas, tanto das
espécies de PANC´s, quanto de espécies medicinais e as arbóreas que serão utilizadas nos projetos de
arborização. Também será de responsabilidade do bolsista a produção das mudas, sempre verificando os
aspectos nutricionais e fitossanitários das mudas produzidas. Do mesmo modo, o bolsista será o
responsável por preparar as áreas e realizar o plantio e a condução das espécies que serão utilizadas na
arborização dos projetos. Anualmente o bolsista deverá participar da MIPE com a realização de resumo e
painel, e com a apresentação oral sobre o funcionamento do Projeto e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Uma Vaga. O escopo deste trabalho está
relacionado a alunos de cursos da saúde. Com ordem de maior afinidade alunos do curso de ciências
biológicas.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 afinidades com o tema plantas medicinais, fitoterápicos e plantas alimentícias
não convencionais, gostar de trabalhar com plantas e cultivo, organizado, criativo, proativo comunicativo,
conhecimento sobre mídias sociais e interesse em pesquisa, disponibilidade de horário para atividades de
campo dois períodos na semana.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: : Inscrição com apresentação do histórico escolar e
um relato com 250 palavras onde apresenta um memorial descritivo apresentando suas experiências e
como atende as necessidades do projeto encaminhados ao e-mail: aleguedes@furb.br . Seguido de
entrevista agendada com a coordenação do Projeto.
Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail. entre 06 a 12 de março. Após confirmação da
inscrição comparecer a entrevista e seleção que será marcada pelo professor responsável. Dia 15 a 18
de março divulgação do resultado
Data e local de publicação do resultado final: No dia 18 de março será divulgado no Mural do
Departamento ciências exatas e naturais e na Sala N- 105 e por e-mail aos candidatos.

Anexo 34
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Toque Terapêutico: para o corpo, mente e espírito
Coordenador: Caio Maurício Mendes de Cordova
Plano de Trabalho do Bolsista:
Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Do-In e auriculoterapia preparação e
gerenciamento das inscrições das atividades de Do-In - elaboração das listas de presença e certificação
das atividades de Do-In e auriculoterapia - elaboração dos formulários e compilação dos dados de
avaliação das atividades de Do-In e auriculoterapia - elaboração de relatórios das atividades de Do-In e
auriculoterapia - bolsista que já possua conhecimento de práticas integrativas, dos Cursos de Biomedicina
ou Farmácia, da Furb. Orientador: Profa Mirele Titton Calderari John (até julho de 2019), Profa Caroline
Valente (após julho de 2019).
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, dos Cursos de Biomedicina ou Farmácia, da Furb.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 09 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a que
se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos matriculados no último semestre do curso. O
candidato deverá ter cursado a disciplina de acupuntura.
Perfil do Candidato: Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse em produção cientifica,
conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas alternativas. Ter capacidade de
organização de reuniões, idas a campo, emissão de relatos contínuos, organizar diário de campo, elaborar
resumos e artigos a partir das experiências. Conhecimento de práticas integrativas, preferencialmente em
Do In e Auriculoterapia, dos Cursos de Biomedicina ou Farmácia, da Furb que tenham cursado a disciplina
de acupuntura.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição pelo e-mail mirele@furb.br, onde será
agendada a data e o local da entrevista com a professora Caroline. Na entrevista deverá ser entregue
currículo do aluno. Os critérios de avaliação: disponibilidade de horário; voluntário do projeto de extensão;
experiência nas práticas alternativas; afinidade com reiki, massagens e auriculoterapia e outras práticas
alternativas; trabalhos apresentados na área; disponibilidade de trabalho voluntário.
Cronograma da seleção:
06 de março - lançamento do edital
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Inicio de atividades dos Bolsistas
website da FURB e por e-mail

Anexo 34.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Toque Terapêutico: para o corpo, mente e espírito
Coordenador: Caio Maurício Mendes de Cordova
Plano de Trabalho do Bolsista:
Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Terapia Floral - preparação e
gerenciamento das inscrições das atividades de Terapia Floral – auxílio na preparação das formulações
florias - elaboração das listas de presença e certificação das atividades de Terapia Floral - elaboração dos
formulários e compilação dos dados de avaliação das atividades de Terapia Floral - elaboração de relatórios
das atividades de Terapia Floral. Orientador: Profa. Dra. Morgana Kretzschmar.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, do Curso de Farmácia da Furb.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no Curso de
Farmácia da FURB.
Perfil do Candidato:
Ser estudante de graduação, regularmente matriculado no Curso de Farmácia da FURB, com boas
habilidades de organização, empatia, e relacionamento interpessoal, conhecimento sobre mídias sociais,
conhecimento sobre práticas alternativas, disponibilidade de horários quintas e sextas a tarde.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista e análise de currículo. Critérios de avaliação:
experiência e formação nas práticas envolvidas, habilidades de comunicação e relacionamento
interpessoal, empatia. Para inscrição enviar email para: morganak@furb.br, com nome completo, Curso,
Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e histórico escolar da graduação, bem como comprovantes de
eventuais cursos e formações em relacionadas às atividades propostas no plano de trabalho.
Cronograma da seleção:
06 de março - lançamento do edital
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Inicio de atividades dos Bolsistas
website da FURB e por e-mail

Anexo 34.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Toque Terapêutico: para o corpo, mente e espírito
Coordenador: Caio Maurício Mendes de Cordova
Plano de Trabalho do Bolsista:
Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades de Reiki - preparação e gerenciamento das
inscrições das atividades de Reiki - elaboração das listas de presença e certificação das atividades de Reiki
- elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das atividades de Reiki - elaboração de
relatórios das atividades de Reiki - bolsista que já possua conhecimento e formação em Reiki, dos Cursos
de Fisioterapia, Biomedicina ou Farmácia, da Furb a partir da 4ª fase. Orientador: Prof. Dr. Caio M. M. de
Cordova.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, dos Cursos de Biomedicina ou Farmácia, da Furb.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
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:
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.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista dos selecionados.
Critérios de avaliação: experiência e formação nas práticas envolvidas, habilidades de comunicação e
relacionamento interpessoal, empatia. Para inscrição enviar email para: cmcordova@furb.br, com nome
completo, Curso, Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e histórico escolar da graduação, bem como
comprovantes de cursos e formações em relacionadas às atividades propostas no plano de trabalho.
Cronograma da seleção:
06 de março - lançamento do edital
06 a 12 de março - período de inscrição dos candidatos
13 a 15 de março - processo de seleção
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março - Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados
19 março - Inicio de atividades dos Bolsistas
website da FURB e por e-mail

Anexo 35
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 905/2018 A engenharia integrada ao ensino fundamental: despertando novos talentos e inovação
Coordenador: Lisiane Fernandes de Carvalho
Plano de Trabalho do Bolsista:
Preparar material e divulgar o curso de Engenharia Química na escola, assim como realizar levantamento
de diagnóstico, através de questionário, referente ao interesse dos estudantes do ensino fundamental pelas
engenharias. Participar de reuniões com professores e coordenação da escola municipal.
Organizar, preparar material e realizar oficinas com temas sobre engenharia química.
Participar no desenvolvimento dos projetos inovadores pelos estudantes do 8º e 9º ano e elaborar relatórios
e artigo científico.
Auxiliar na apresentação dos projetos inovadores desenvolvidos pelos estudantes de 8º e 9º ano na MIPE
2019 e na escola e analisar avaliação do projeto desenvolvido pela Universidade.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível para o
curso de Engenharia Química.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
entre o 2º e 8º semestre do curso de Engenharia Química e disponibilidade de 16 h
semanais.
Perfil do Candidato: Características como motivação, bom relacionamento
interpessoal, responsabilidade e pró-atividade são indispensáveis para a realização das
atividades
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Análise de currículo e entrevista.
Currículo (peso 4,0): experiência anterior com extensão (2,0), pesquisa (0,5), bolsa de
monitoria (0,5), publicações científicas (1,0).
Entrevista (peso 6,0): capacidade de oratória
Cronograma da seleção:
Período de inscrição dos candidatos: 06 a 12 de março
Entrevista e entrega de resumo de matrícula: 14 de março das 14h às 16 h.
Local: Sala I302 - Campus II
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março nos murais dos cursos e site da FURB.

Anexo 35.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 905/2018 A engenharia integrada ao ensino fundamental: despertando novos talentos e inovação
Coordenador: Lisiane Fernandes de Carvalho
Plano de Trabalho do Bolsista:
Preparar material e divulgar o curso de Engenharia Florestal na escola, assim como realizar levantamento
de diagnóstico, através de questionário, referente ao interesse dos estudantes do ensino fundamental pelas
engenharias. Participar de reuniões com professores e coordenação da escola municipal. Organizar,
preparar material e realizar oficina com temas sobre engenharia florestal. Organizar, preparar material e
realizar oficina com temas sobre engenharia florestal. Auxiliar na apresentação dos projetos inovadores
desenvolvidos pelos estudantes de 8ª e 9º ano na MIPE 2019 e na escola e analisar avaliação do projeto
desenvolvido pela Universidade.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível para o
curso de Engenharia Florestal.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
entre o 2º e 8º semestre do curso de Engenharia Florestal e disponibilidade de 16 h
semanais.
Perfil do Candidato: Características como motivação, bom relacionamento
interpessoal, responsabilidade e pró-atividade são indispensáveis para a realização das
atividades
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Análise de currículo e entrevista.
Currículo (peso 4,0): experiência anterior com extensão (2,0), pesquisa (0,5), bolsa de
monitoria (0,5), publicações científicas (1,0).
Entrevista (peso 6,0): capacidade de oratória
Cronograma da seleção:
Período de inscrição dos candidatos: 06 a 12 de março lfcarvalho@furb.br
Entrevista e entrega de resumo de matrícula: 14 de março das 14h às 16 h.
Local: Sala I302 - Campus II
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março nos murais dos cursos e site da FURB.

Anexo 35.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 905/2018 A engenharia integrada ao ensino fundamental: despertando novos talentos e inovação
Coordenador: Lisiane Fernandes de Carvalho
Plano de Trabalho do Bolsista:
Preparar material e divulgar o curso de Engenharia Florestal na escola, assim como realizar levantamento
de diagnóstico, através de questionário, referente ao interesse dos estudantes do ensino fundamental pelas
engenharias. Participar de reuniões com professores e coordenação da escola municipal. Organizar,
preparar material e realizar oficina com temas sobre engenharia de alimentos. Auxiliar na apresentação dos
projetos inovadores desenvolvidos pelos estudantes de 8ª e 9º ano na MIPE 2019 e na escola e analisar
avaliação do projeto desenvolvido pela Universidade.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível para o
curso de Engenharia de Alimentos.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
entre o 2º e 8º semestre do curso de Engenharia de Alimentos e disponibilidade de 16
h semanais.
Perfil do Candidato: Características como motivação, bom relacionamento
interpessoal, responsabilidade e pró-atividade são indispensáveis para a realização das
atividades
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Análise de currículo e entrevista.
Currículo (peso 4,0): experiência anterior com extensão (2,0), pesquisa (0,5), bolsa de
monitoria (0,5), publicações científicas (1,0).
Entrevista (peso 6,0): capacidade de oratória
Cronograma da seleção:
Período de inscrição dos candidatos: 06 a 12 de março lfcarvalho@furb.br
Entrevista e entrega de resumo de matrícula: 14 de março das 14h às 16 h.
Local: Sala I302 - Campus II
Data e local de publicação do resultado final:
15 a 18 março nos murais dos cursos e site da FURB.

Anexo 36
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Mostras e oficinas escolares: matemática em objetos tridimensionais e em obras
Coordenador: Keila Tyciana Peixer
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Selecionar obras arquitetônicas e objetos tridimensionais em destaque na área da Arquitetura e
Urbanismo e Design;
• Redigir textos explicativos sobre as obras, organizar e diagramar as informações coletadas em
formato de painéis;
• Elaborar painel com informações referente os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo,
Design, Matemática e Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática;
• Auxiliar os professores responsáveis pelo projeto na montagem e desmontagem da mostra;
• Desenvolver material didático manipulável dinâmico;
• Pesquisar atividades didáticas entre os produtos educacionais de dissertações já defendidas de
Matemática no PPGECIM/FURB;
• Digitar e formatar questionário para aplicação entre os participantes das oficinas, elaborado pelos
professores responsáveis pelo projeto;
• Tabular as informações coletadas nos questionários aplicados entre os participantes das
oficinas;
• Organizar material para o curso online de formação de professores;
• Pesquisar serviço de armazenamento online gratuito;
• Disponibilizar o material didático confeccionado na plataforma de armazenamento;
• Tabulação de dados obtidos nos questionários respondidos pelos professores participantes do
curso de formação continuada online;
• Produzir e submeter artigo técnico-científico contemplando as informações desenvolvidas no
projeto e relato de experiências dos professores participantes do curso de formação em
periódicos e eventos científicos de pesquisa e extensão;
• Elaborar resumo e apresentação oral na Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Cultura (MIPE 2019);
• 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 Arquitetura e Urbanismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 de editoração e diagramação de painéis (pacote Office, AutoCAD, Corel Draw e/ou
Photoshop), ter concluído e aprovação na disciplina de Ateliê 3 e aceitar o atendimento dos
compromissos estabelecidos no edital PROPEX nº10/2018.

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 e entrevista presencial.
Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail kpeixer@furb.br até o dia 12 de março de
2019. Após a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer para a realização da
entrevista no dia 14 de março de 2019, na sala N-101, às 14h30.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019, através de e-mail aos
candidatos.

Anexo 36 .1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Mostras e oficinas escolares: matemática em objetos tridimensionais e em obras
Coordenador: Keila Tyciana Peixer
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Selecionar obras arquitetônicas e objetos tridimensionais em destaque na área da Arquitetura
e Urbanismo e Design;
• Redigir textos explicativos sobre as obras, organizar e diagramar as informações coletadas em
formato de painéis;
• Elaborar painel com informações referente os cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Design, Matemática e Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática;
• Auxiliar os professores responsáveis pelo projeto na montagem e desmontagem da mostra;
• Desenvolver material didático manipulável dinâmico;
• Pesquisar atividades didáticas entre os produtos educacionais de dissertações já defendidas
de Matemática no PPGECIM/FURB;
• Digitar e formatar questionário para aplicação entre os participantes das oficinas, elaborado
pelos professores responsáveis pelo projeto;
• Tabular as informações coletadas nos questionários aplicados entre os participantes das
oficinas;
• Organizar material para o curso online de formação de professores;
• Pesquisar serviço de armazenamento online gratuito;
• Disponibilizar o material didático confeccionado na plataforma de armazenamento;
• Tabulação de dados obtidos nos questionários respondidos pelos professores participantes
do curso de formação continuada online;
• Produzir e submeter artigo técnico-científico contemplando as informações desenvolvidas no
projeto e relato de experiências dos professores participantes do curso de formação em
periódicos e eventos científicos de pesquisa e extensão;
• Elaborar resumo e apresentação oral na Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Cultura (MIPE 2019);
• 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 Design.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 de editoração e diagramação de painéis (pacote Office, Corel Draw e/ou Photoshop),
ter concluído e aprovação na disciplina de Ateliê de Design II e aceitar o atendimento dos
compromissos estabelecidos no edital PROPEX nº10/2018.

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 e entrevista presencial.
Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail kpeixer@furb.br até o dia 12 de março de
2019. Após a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer para a realização da
entrevista no dia 14 de março de 2019, na sala N-101, às 14h30.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019, através de e-mail aos
candidatos.

Anexo 36.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Mostras e oficinas escolares: matemática em objetos tridimensionais e em obras
Coordenador: Keila Tyciana Peixer
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Redigir textos explicativos sobre as obras, organizar e diagramar as informações coletadas em
formato de painéis;
• Elaborar painel com informações referente os cursos de graduação em Arquitetura e
Urbanismo, Design, Matemática e Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática;
• Auxiliar os professores responsáveis pelo projeto na montagem e desmontagem da mostra;
• Desenvolver material didático manipulável dinâmico;
• Pesquisar atividades didáticas entre os produtos educacionais de dissertações já defendidas
de Matemática no PPGECIM/FURB;
• Digitar e formatar questionário para aplicação entre os participantes das oficinas, elaborado
pelos professores responsáveis pelo projeto;
• Tabular as informações coletadas nos questionários aplicados entre os participantes das
oficinas;
• Organizar material para o curso online de formação de professores;
• Pesquisar serviço de armazenamento online gratuito;
• Disponibilizar o material didático confeccionado na plataforma de armazenamento;
• Tabulação de dados obtidos nos questionários respondidos pelos professores participantes
do curso de formação continuada online;
• Produzir e submeter artigo técnico-científico contemplando as informações desenvolvidas no
projeto e relato de experiências dos professores participantes do curso de formação em
periódicos e eventos científicos de pesquisa e extensão;
• Elaborar resumo e apresentação oral na Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Cultura (MIPE 2019);
• 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 Matemática ou em qualquer curso do Centro de Ciências Tecnológicas.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 Pacote Office (Word, Excel, Power Point) e aceitar o atendimento dos compromissos
estabelecidos no edital PROPEX nº10/2018.
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 e entrevista presencial.

Cronograma da seleção: envio da inscrição para o e-mail kpeixer@furb.br até o dia 12 de março de
2019. Após a confirmação da inscrição o candidato deverá comparecer para a realização da
entrevista no dia 14 de março de 2019, na sala N-101, às 14h30.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019, através de e-mail aos
candidatos.

Anexo 37

PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Fractais africanos para a educação básica: mostras escolares e cursos de formação continuada
COORDENADOR
Coordenador: Tânia Baier
PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA ACADÊMICO DO CURSO MATEMÁTICA
Período
Atividade
Fevereiro 2019
Estudar os textos que constituem o suporte teórico do projeto e organizar os
painéis da mostra contendo pequenos textos COM EXPLICAÇÕES SOBRE OS
CONCEITOS MATEMÁTICOS e imagens de FRACTAIS MATEMÁTICOS.
Março até maio 2019
Setembro 2019
Junho até outubro 2019
Abril até outubro 2019
Novembro 2019

Montagem dos painéis e elaboração de ATIVIDADES COM CONTEÚDO
MATEMÁTICO para o material didático do curso.
Com os demais membros do projeto, organizar o texto a ser apresentado na MIPE
na forma de comunicação científica.
Com os demais membros do projeto, realizar mostra dos painéis nas escolas e
dialogar com os professores da escola.
Redação, em equipe, de artigos visando à publicação em revistas científicas.

Com os demais membros do projeto, corrigir a atividade de avaliação sobre o
conteúdo do curso. Aplicar questionário de avaliação do curso.
Novembro 2019
Com os demais membros do projeto, redigir textos descrevendo a realização das
ações previstas no projeto e anexar fotos.
Dezembro e janeiro
Com os demais membros do projeto, fazer a revisão final e submeter os artigos para
revistas científicas.
Número de vagas disponíveis: uma para acadêmico de curso de MATEMÁTICA
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condição para candidatura: ser estudante do curso de Matemática regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: conhecer as normas cultas da língua portuguesa; ser comprometido com a
realização das ações previstas no projeto.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o candidato realizará um teste escrito redigindo um
texto descritivo sobre o tema do projeto.
Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de inscrição
(baier@furb.br ), o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o
candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de telefone.( Os
candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o agendamento para
processo seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: website Furb e por e-mail

ANEXO 37.1

PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Fractais africanos para a educação básica: mostras escolares e cursos de formação continuada
COORDENADOR
Coordenador: Tânia Baier
Plano De Trabalho Do Bolsista Acadêmico Do Curso
Arquitetura E Urbanismo
Período
Atividade
Fevereiro 2019
Estudar os textos que constituem o suporte teórico do projeto e
organizar os painéis da mostra contendo pequenos textos COM
EXPLICAÇÕES SOBRE A ARQUITETURA FRACTAL AFRICANA e imagens de
FRACTAIS PRESENTES NA ARQUITETURA AFRICANA.
Março até maio 2019
Montagem dos painéis e elaboração de ATIVIDADES COM FRACTAIS NA
ARQUITETURA AFRICANA para o material didático do curso.
Setembro 2019
Com os demais membros do projeto, organizar o texto a ser apresentado
na MIPE na forma de comunicação científica.
Junho até outubro 2019
Com os demais membros do projeto, realizar mostra dos painéis nas
escolas e dialogar com os professores da escola.
Abril até outubro 2019
Redação, em equipe, de artigos visando à publicação em revistas
científicas.
Novembro 2019
Com os demais membros do projeto, corrigir a atividade de avaliação
sobre o conteúdo do curso. Aplicar questionário de avaliação do curso.
Novembro 2019
Com os demais membros do projeto, redigir textos descrevendo a
realização das ações previstas no projeto e anexar fotos.
Dezembro e janeiro
Com os demais membros do projeto, fazer a revisão final e submeter os
artigos para revistas científicas.
Número de vagas disponíveis: uma para acadêmico de curso de ARQUITETURA E URBANISMO
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condição para candidatura: ser estudante do curso de Matemática regularmente matriculado no semestre a
que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: conhecer as normas cultas da língua portuguesa; ser comprometido com a realização
das ações previstas no projeto.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o candidato realizará um teste escrito redigindo um texto
descritivo sobre o tema do projeto.
Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de inscrição *(
baier@furb.br), o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o
candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de telefone. Os
candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o agendamento para processo
seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: Website e por e-mail

Anexo 37.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Fractais africanos para a educação básica: mostras escolares e cursos de formação continuada
COORDENADOR
Coordenador: Tânia Baier
Plano De Trabalho Do Bolsista Acadêmico
Do Curso Design
Período
Atividade
Fevereiro 2019
Estudar os textos que constituem o suporte teórico do projeto e
organizar os painéis da mostra contendo pequenos textos COM
EXPLICAÇÕES SOBRE A OBJETOS CULTURAIS AFRICANOS FRACTAIS e
imagens de FRACTAIS PRESENTES EM OBJETOS CULTURAIS AFRICANOS.
Março até maio 2019
Montagem dos painéis e elaboração de ATIVIDADES COM OBJETOS
AFRICANOS FRACTAIS para o material didático do curso.
Setembro 2019
Com os demais membros do projeto, organizar o texto a ser apresentado
na MIPE na forma de comunicação científica.
Junho até outubro 2019
Com os demais membros do projeto, realizar mostra dos painéis nas
escolas e dialogar com os professores da escola.
Abril até outubro 2019
Redação, em equipe, de artigos visando à publicação em revistas
científicas.
Novembro 2019
Com os demais membros do projeto, corrigir a atividade de avaliação
sobre o conteúdo do curso. Aplicar questionário de avaliação do curso.
Novembro 2019
Com os demais membros do projeto, redigir textos descrevendo a
realização das ações previstas no projeto e anexar fotos.
Dezembro e janeiro
Com os demais membros do projeto, fazer a revisão final e submeter os
artigos para revistas científicas.
Número de vagas disponíveis: uma para acadêmico de curso de DESIGN
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condição para candidatura: ser estudante do curso de Matemática regularmente matriculado no semestre a
que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: conhecer as normas cultas da língua portuguesa; ser comprometido com a realização
das ações previstas no projeto.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o candidato realizará um teste escrito redigindo um texto
descritivo sobre o tema do projeto.
Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de inscrição
(baier@furb.br), o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o
candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de telefone. Os
candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o agendamento para processo
seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB e e-mail

Anexo 38
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 936-2018 Desenvolvimento cognitivo infantil através de atividades de programação de
computadores – fase III
Coordenador: Mauro Marcelo Mattos
Docente extensionista responsável pelo bolsista: Fabrícia Zucco
O bolsista da área de Publicidade e Propaganda deverá:
a) participar dos encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas e docentes
responsáveis pelo projeto;
b) Participar da realização de pesquisa bibliográfica acerca do tema pensamento computacional
no ensino fundamental e gamification;
c) Participar da visita às escolas;
d) Participar do processo de diagnóstico da situação-problema;
e) Participar da reunião para validação e discussão para instrumentalização da equipe;
f) Participar do processo de especificação da estratégia de desenvolvimento da solução proposta;
g) Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe;
h) Participar do processo de criação de layouts e textos de suporte ao modelo;
i) Participar das atividades de especificação e avaliação/validação in-house dos construtos
produzidos;
j) Participar da elaboração dos modelos de problemas e materiais de apoio necessários;
k) Participar do processo de integração das funcionalidades /materiais elaborados de forma a
compor o produto final;
l) Acompanhar o processo de preparação dos docentes na escola para viabilizar a utilização dos
objetos de aprendizagem produzidos;
m) Participar das oficinas de utilização dos objetos de aprendizagem produzidos;
n) Participar na criação de layouts e textos de suporte ao modelo;
o) Participar na produção do relatório final do projeto;
a) Participar do MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudantes do curso de
Publicidade e Propaganda de qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação de Publicidade e Propaganda, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: candidato deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, deverá comprometer-se
com apresentação, pontualidade e assiduidade; disponibilidade de tempo para participar das reuniões;
autonomia; clareza e facilidade de comunicação; entender o processo criativo de campanhas; auxiliar na
finalização dos materiais
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.
Os critérios de avaliação utilizados em cada etapa serão:

(ETAPA1) Avaliação do currículo
(ETAPA2) Adequada expressão oral, demonstrando clareza e facilidade de comunicação.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com.No e-mail
deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
Etapa 2 (13/03): entrevista com os candidatos na sala R-202 , a partir das 17h.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18 de março, no endereço:
http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas

Anexo 38.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 936-2018 Desenvolvimento cognitivo infantil através de atividades de programação de
computadores – fase III
Coordenador: Mauro Marcelo Mattos
O bolsista da área de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação deverá:
b) Participar da realização de pesquisa bibliográfica acerca do tema pensamento computacional no
ensino fundamental e gamification;
c) Participar do processo de diagnóstico da situação-problema;
d) Participar da reunião para validação e discussão para instrumentalização da equipe;
e) Participar do processo de especificação da estratégia de desenvolvimento da solução proposta;
f) Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe;
g) Participar do processo de definição das diretrizes gerais do software para o contexto do ensino
fundamental;
h) Participar do processo de definição dos objetivos de aprendizagem e requisitos funcionais e não
funcionais do projeto;
i) Acompanhar o processo de desenvolvimento do software com base no modelo de prototipação
evolutiva;
j) Participar das atividades de especificação e avaliação/validação in-house dos construtos
produzidos;
k) Participar do processo de integração das funcionalidades /materiais elaborados de forma a compor
o produto final;
l) Acompanhar o processo de documentação de software;
m) Participar das oficinas de utilização dos objetos de aprendizagem produzidos;
n) Participar das atividades de reuniões de brainstorming criativo com a equipe.
o) Participar na produção do relatório final do projeto;
p) Participar do MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 2 (duas) vaga para estudantes dos cursos de
Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de Informação em qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a que
se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ter domínio de programação para o ambiente FURBOT ou programação java; 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. Desejável (mas não obrigatório) ter conhecimentos de Unity.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O processo de seleção será realizado por meio de três instrumentos de avaliação:
(ETAPA1) análise do currículo;
(ETAPA2) prova escrita com tema a ser indicado no ato da prova. Temática básica: Programação em
ambiente FURBOT.
(ETAPA3) entrevista com os 3 melhores avaliados na etapa escrita
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho distribuídos de segunda a sexta-feira; demonstrar
pró-atividade e autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Os critérios de avaliação utilizados em cada etapa serão:
(ETAPA1) avaliação do currículo
(ETAPA2) rendimento na prova escrita

(ETAPA3) adequada expressão oral, demonstrando clareza e facilidade de comunicação
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (6 a 12/03/2019):
Envio de currículos para o e-mail: mattos@furb.br
Etapa 2 (15/03/2019): Prova escrita
Local: LDTT – Laboratório de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia (S223)
Horário: das 14h às 16h (início às 14h)
Etapa 3 (15/03/2019) – Entrevista
Local: Sala S-223 (LDTT), com o Prof. Mauro Mattos
Horário: das 16h às 17h
Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18 de março, no endereço:
http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas

Anexo 39
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E AMBIENTAL EM UM
ESPAÇO HIBRIDO DE INOVAÇÃO
Coordenador: Arleide Rosa da Silva
Prof. Extensionista: Daniela Tomio
Plano de Trabalho do Bolsista:
Organização e participação dos encontros de educação ambiental e científica com os estudantes
e professores da educação básica; acompanhamento das práticas educativas desenvolvidas na
escola envolvidas, elaboração de diário de campo para registro das atividades desenvolvidas;
participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção dos registros de frequência dos
cursistas; serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores no LIE; apoio na
preparação de objetos de aprendizagem para os encontros de formação no LIE; participação na
elaboração do relatório final e artigo científico acerca das atividades desenvolvidas na
implementação das práticas educativas com as escolas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos do
curso de Pedagogia ou Ciências Biológicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação da licenciatura, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no estudo e
trabalho acerca da 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. Análise de currículo (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06 a 12 de março
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu
currículo e histórico escolar atualizado para o endereço dtomio@furb.br manifestando seu
interesse.
Seleção: 13 de março de 2019. Horário: das 14:00h às 16:00 h.
Local: Laboratório de Instrumentação para o Ensino – LIE – I 205
Data e local de publicação do resultado final: website FURB, mural do CCEAL. Os dois
primeiros classificados serão também comunicados por e-mail.

Anexo 39.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E AMBIENTAL EM UM
ESPAÇO HIBRIDO DE INOVAÇÃO
Coordenador: Arleide Rosa da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista:
Organização e participação dos encontros de educação ambiental e científica com os estudantes
e professores da educação básica; acompanhamento das práticas educativas desenvolvidas na
escola envolvidas; participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção dos registros
de frequência dos cursistas; serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores
cursistas no LENQUI; apoio na preparação de objetos de aprendizagem para os encontros de
formação no LENQUI; participação na elaboração do relatório final e artigo científico acerca das
atividades desenvolvidas ao longo do plano de formação docente e da implementação das
práticas educativas nas escolas. Participação na MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos do
curso de Química.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação da licenciatura, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no estudo e
trabalho acerca da 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:
4. Análise de currículo (35%)
5. Histórico escolar (15%)
6. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06 a 12 de março de 2019.
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu
currículo e histórico escolar atualizado para o endereço arosa@furb.br manifestando seu
interesse.
Seleção: 14 de março de 2018. Horário: das 14:00h às 16:00 h.
Local: Sala – S 327
Data e local de publicação do resultado final: website FURB, mural do curso de Química. Os
dois primeiros classificados serão também comunicados por e-mail.

Anexo 39.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E AMBIENTAL EM UM
ESPAÇO HIBRIDO DE INOVAÇÃO
Coordenador: Arleide Rosa da Silva
Prof. Extensionista: Roberta Andressa Pereira
Plano de Trabalho do Bolsista:
Organização e participação dos encontros de educação ambiental e científica com os estudantes
e professores da educação básica; acompanhamento das práticas educativas desenvolvidas na
escola envolvidas, elaboração de diário de campo para registro das atividades desenvolvidas;
participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção dos registros de frequência dos
cursistas; serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores no LaBot; apoio na
preparação de objetos de aprendizagem para os encontros de formação no LaBot; participação
na elaboração do relatório final e artigo científico acerca das atividades desenvolvidas na
implementação das práticas educativas com as escolas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para licenciandos do
curso de Ciências Biológicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação da licenciatura, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no estudo e
trabalho acerca da 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. Análise de currículo (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06 a 12 de março de 2019.
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu
currículo e histórico escolar atualizado para o endereço rapereira@furb.br manifestando seu
interesse.
Seleção: 14 de março de 2018. Horário: das 14:00h às 15:00 h.
Local: Sala – S 327
Data e local de publicação do resultado final: website FURB, mural do CCEN. Os dois
primeiros classificados serão também comunicados por e-mail.

Anexo 40
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 925/2018 - Professores e o uso de Metodologias Ativas no EFEX - Espaço de
Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores
Coordenador: Prof. Marcel Hugo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; organização
de materiais para as formações; participação das reuniões de planejamento da equipe do
projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas atividades de formação, principalmente
aquelas ligadas a robótica, cultura maker, ensino híbrido, gamificação, colaboração e
plataformas adaptativas.
Realizará também, registro escrito e fotográfico das ações, organização das listas de presença
dos participantes do projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos
e artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na MIPE: Mostra
Integrada de Pesquisa e Extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
1 estudante do curso de Ciências da Computação ou de Sistemas de Informação
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciências da
Computação ou de Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre de 2019/1.
Ter disponibilidade para executar as atividades no período vespertino.
Perfil do Candidato: Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em
equipe; se identificar com a área de inovação em educação.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à
vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/Março): envio de currículos para o e-mail: marcel@furb.br, especificando no
assunto: INSCRIÇÃO PROJETO 925-2018 EFEX.
Etapa 2 (13/Março): entrevista com os candidatos na sala I-201 à tarde (horários informados
por e-mail).
Etapa 3 (15 a 18/Março): divulgação do resultado.

Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18/Março no website da FURB

Início das atividades dos bolsistas: 19/Março/2019

Anexo 40.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 925/2018 - Professores e o uso de Metodologias Ativas no EFEX - Espaço de
Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores
Coordenador: Prof. Marcel Hugo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; organização
de materiais para as formações; participação das reuniões de planejamento da equipe do
projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas atividades de formação, principalmente
aquelas ligadas a ensino híbrido, gamificação, plataformas adaptativas, colaboração e avaliação
por meio de recursos digitais.
Realizará também, registro escrito e fotográfico das ações, organização das listas de presença
dos participantes do projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos
e artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na MIPE: Mostra
Integrada de Pesquisa e Extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
1 estudante do curso de Pedagogia
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Pedagogia,
regularmente matriculado no semestre de 2019/1. Ter disponibilidade para executar as
atividades no período vespertino.
Perfil do Candidato: Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em
equipe; se identificar com a área de inovação em educação.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à
vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/Março): envio de currículos para o e-mail: marcel@furb.br, especificando no
assunto: INSCRIÇÃO PROJETO 925-2018 EFEX.
Etapa 2 (13/Março): entrevista com os candidatos na sala I-201 à tarde (horários informados
por e-mail).
Etapa 3 (15 a 18/Março): divulgação do resultado.

Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18/Março no website da FURB

Início das atividades dos bolsistas: 19/Março/2019

Anexo 40.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 925/2018 - Professores e o uso de Metodologias Ativas no EFEX - Espaço de
Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores
Coordenador: Prof. Marcel Hugo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Atendimento ao público, busca e elaboração de recursos e materiais educativos; organização
de materiais para as formações; participação das reuniões de planejamento da equipe do
projeto; acompanhamento da equipe do projeto nas atividades de formação, principalmente
aquelas ligadas a ensino híbrido, gamificação, colaboração e avaliação por meio de recursos
digitais.
Realizará também, registro escrito e fotográfico das ações, organização das listas de presença
dos participantes do projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração de resumos
e artigos para eventos científico/culturais, participação como apresentador na MIPE: Mostra
Integrada de Pesquisa e Extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
1 estudante do curso de Letras
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Letras, regularmente
matriculado no semestre de 2019/1. Ter disponibilidade para executar as atividades no período
vespertino.
Perfil do Candidato: Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática; trabalhar em
equipe; se identificar com a área de inovação em educação.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1) análise de currículo e entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à
vaga e conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/Março): envio de currículos para o e-mail: marcel@furb.br, especificando no
assunto: INSCRIÇÃO PROJETO 925-2018 EFEX.
Etapa 2 (13/Março): entrevista com os candidatos na sala I-201 à tarde (horários informados
por e-mail).
Etapa 3 (15 a 18/Março): divulgação do resultado.

Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18/Março no website da FURB
Início das atividades dos bolsistas: 19/Março/2019

Anexo 41
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Atenção integral à criança e ao adolescente com excesso de peso
Coordenador: Luciane Coutinho de Azevedo
Plano de Trabalho do Bolsista
Efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam se apropriar de conteúdos a
respeito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e uso de tecnologias digitais em Educação
em Saúde. O mesmo será incentivado a participar de eventos acadêmicos e comunitários que
discutam temáticas relativas à SAN e ao uso de mídias digitais. Gradativamente, deverá assumir,
articulado com a equipe, as seguintes atividades:
• Participar das oficinas de estudo e de elaboração de materiais educativos e técnicos.
• Realizar abordagens individuais e em grupo em SAN.
• Construir os diários de campos de todas as atividades desenvolvidas nos diferentes
cenários de práticas.
• Participar das reuniões de equipe;
• Participar dos encontros com o docente orientador;
• Participar da elaboração de relatórios do projeto;
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diários de
campo);
Contribuir na produção técnico-científica (resumos e artigos).
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01
(uma). Curso de Nutrição
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre
a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades de
escrita e leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de comunicação, informação e busca
bibliográfica; compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o público alvo atendido
pelo projeto. Ter criatividade, iniciativa e habilidade para tomada de decisões e para o trabalho em
equipe. Ter disponibilidade de tempo no período diurno de no mínimo 8 horas para atividades
presenciais. Ter cursado as disciplinas interação Educação Nutricional e Avaliação Clínico
Nutricional.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Envio do currículo (por e-mail) para lu.cda@hotmail.com com o título “Currículo”.
2. Prova escrita - Redação com tema relacionado a “popularização e difusão do conhecimento
e de informações em Segurança alimentar e nutricional” – peso 5
3. Entrevista Individual - após entrega da prova escrita a entrevista acontecerá em sequência a
partir da ordem de entrega das provas – peso 5 Critérios de avaliação para a prova escrita:
•
Pontualidade (1 ponto);
•
Coerência no raciocínio proposto (3 pontos)
•
Clareza na apresentação das argumentações (3 pontos)
•
Qualidade da escrita (3 pontos) Critérios de avaliação para a entrevista:
•
Análise do currículo (2 pontos)
•
Facilidade de comunicação (2 pontos)
•
Tempo disponível para realização das tarefas nos cenários de prática (4 pontos)
Motivação para a atividade proposta (2 pontos)
Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de
inscrição, o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o

candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de telefone.
Os candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o agendamento
para processo seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB e Mural da secretaria do Centro de
Ciências da Saúde - CCS (CAMPUS I – Bloco J) e do Curso de Nutrição (CAMPIS III – Bloco A)

ANEXO 41.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Atenção integral à criança e ao adolescente com excesso de peso
Coordenador: Luciane Coutinho de Azevedo
Plano de Trabalho do Bolsista
Efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam se apropriar de conteúdos a
respeito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e uso de tecnologias digitais em
Educação em Saúde. O mesmo será incentivado a participar de eventos acadêmicos e
comunitários que discutam temáticas relativas à SAN e ao uso de mídias digitais.
Gradativamente, deverá assumir, articulado com a equipe, as seguintes atividades:
• Participar das oficinas de estudo e de elaboração de materiais educativos e técnicos.
• Realizar abordagens individuais em SAN.
• Realizar o monitoramento de agenda dos profissionais médico e nutricionista, com
reagendamento das faltas e busca ativa dos casos em acompanhamento, quando
ausente na abordagem individual por intervalos prolongados
• Construir os diários de campos de todas as atividades desenvolvidas nos diferentes
cenários de práticas.
• Participar das reuniões de equipe;
• Participar dos encontros com o docente orientador;
• Participar da elaboração de relatórios do projeto;
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diários de
campo);
Contribuir na produção técnico-científica (resumos e artigos).
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01
.
(uma). Curso de medicina
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades
de escrita e leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de comunicação, informação e
busca bibliográfica; compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o público
alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade, iniciativa e habilidade para tomada de decisões e
para o trabalho em equipe. Ter disponibilidade de tempo no período diurno de no mínimo 8
horas para atividades presenciais. Ter cursado as disciplinas interação comunitária I e II.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
4. Envio do currículo (por e-mail) para deisifurb@gmail.com com o título “Currículo”.
5. Prova escrita - Redação com tema relacionado a “popularização e difusão do
conhecimento e de informações em Segurança alimentar e nutricional” – peso 5
6. Entrevista Individual - após entrega da prova escrita a entrevista acontecerá em
sequência a partir da ordem de entrega das provas – peso 5 Critérios de avaliação para
a prova escrita:
•
Pontualidade (1 ponto);
•
Coerência no raciocínio proposto (3 pontos)
•
Clareza na apresentação das argumentações (3 pontos)
•
Qualidade da escrita (3 pontos) Critérios de avaliação para a entrevista:
•
Análise do currículo (2 ponto)
•
Facilidade de comunicação (2 ponto)

•

Tempo disponível para realização das tarefas nos cenários de prática (4 pontos)
Motivação para a atividade proposta (2 pontos)

Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de
inscrição, o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o
candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de
telefone. Os candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o
agendamento para processo seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB e Mural da secretaria do Centro
de Ciências da Saúde - CCS (CAMPUS I – Bloco J)

ANEXO 41.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Atenção integral à criança e ao adolescente com excesso de peso
Coordenador: Luciane Coutinho de Azevedo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Efetuar leituras relativas ao campo do projeto que permitam apropriar-se dos conceitos de
publicidade e propaganda, branding e direção de arte. Será incentivado a participar de eventos
acadêmicos e comunitários que discutam temáticas relativas ao projeto. Gradativamente, deverá
assumir, articulado com a equipe, as atividades:
• Desenvolver materiais e arte-final dos produtos gerados a partir do projeto;
• Desenvolver e atualizar redes sociais do projeto;
• Participar das oficinas de estudo e das oficinas para planejamento e elaboração de
materiais para educação em saúde;
• Participar das reuniões de equipe;
• Participar dos encontros com o docente orientador;
• Participar dos seminários de avaliação do projeto;
• Participar da elaboração de relatórios do projeto;
• Realizar os processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diários de
campo);
• Registrar todas as suas atividades realizadas pelo projeto no diário de campo;
• Contribuir na produção técnico-científica de materiais informativos e educativos;
relatórios, resumos e artigos.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para bolsista do curso de
Publicidade e Propaganda.

Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e habilidades
de escrita e leitura (português); domínio de tecnologias de comunicação, informação e busca
bibliográfica; compromisso, responsabilidade e empatia com a equipe e com o público alvo
atendido pelo projeto. Ter criatividade, iniciativa e habilidade para tomada de decisões e para o
trabalho em equipe. Ter disponibilidade de tempo no período diurno de no mínimo 8 horas para
atividades presenciais.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Será realizada análise de currículo
resumido e histórico escolar, entrevista verbal e por escrito. Critérios de avaliação utilizados:
capacidade de comunicação verbal e escrita, dinamismo, análise da média geral das notas.
Interessados devem mandar e-mail para fernanda.ostetto@gmail.com com o título “Curriculo”.
Cronograma da seleção: os candidatos terão até 12 de março para encaminharem e-mail de
inscrição, o título do e-mail deverá constar “Inscrição Edital de Bolsista”, no corpo de texto o
candidato deverá fazer constar: Nome completo, Nº de Pessoa, Curso, Semestre e Nº de

telefone. Os candidatos inscritos até a data limite receberam e-mail de confirmação com o
agendamento para processo seletivo.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Mural do Centro de Ciências
Humanas e da Comunicação.

Anexo 42
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: CONSTRUIR: desenvolvimento com qualidade de vida e ampliação da cidadania
Coordenador: João Francisco Noll
Plano de Trabalho do Bolsista: Visitar o terreno da entidade atendida, acompanhado por no mínimo
um docente, que analisarão em conjunto os condicionantes do local, como o clima, a paisagem
natural, a paisagem urbana, a infraestrutura, os equipamentos institucionais. Com representantes das
comunidades, discutir os aspectos da intervenção solicitada, como o programa de necessidades, a
estimativa de áreas, os espaços necessários, o funcionamento e o caráter das atividades, a locação
da obra, etc. Elaborar projetos arquitetônicos, de interiores e de arquitetura da paisagem em todas as
suas etapas, desde o levantamento de dados, passando pelo estudo preliminar, anteprojeto, projeto,
respectivos detalhamentos construtivos e perspectivas para a perfeita compreensão do projeto
proposto, sempre orientado pelos professores extensionistas.
O bolsista também dará orientação aos demais acadêmicos extensionistas voluntários e bolsistas de
pesquisa do Art. 170 na elaboração de outros projetos de arquitetura ou paisagismo, sob
responsabilidade destes. O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização dos arquivos
do CONSTRUIR e a manutenção da ordem na sala onde se desenvolverão as atividades, a
organização das planilhas para as assessorias dos projetos sob sua responsabilidade e dos
acadêmicos voluntários extensionistas, a organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem
como a observância do cronograma executivo, a comunicação com as entidades e a observância da
ordem de atendimento às comunidades. Anualmente o bolsista deverá participar da MIPE com a
realização de resumo e painel, e com a apresentação oral sobre o funcionamento do Projeto e as
atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis: uma
Curso vinculado: Arquitetura e Urbanismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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 cursado o quarto semestre do curso de AU com aproveitamento mínimo de 70% das disciplinas,
em especial Atelier 4, e com boas habilidades em desenvolver projetos por computador,
preferentemente BIM e produção de perspectivas.
2. ter capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações, participação propositiva no
planejamento e avaliação das ações.
3. ter conhecimento demonstrado ao desenvolvimento das atividades programadas.
4. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e necessário.
5. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em situações reais.
6. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
7. 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.
8. ter disciplina, observando as boas normas de relacionamento.
9. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros cursos da equipe
e nas atividades.
10. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades solicitadas, para
integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar.

Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os bolsistas serão selecionados pelo exame de
seu histórico de graduação e por entrevista. Deverão trazer cópia do projeto final de Atelier de 2018.2.
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de bolsistas - de 06 a 12 de março de 2019
Local de inscrição – programaconstruir.furb@gmail.com
Seleção de bolsistas – dia 13 de março de 2019
Local de realização da seleção – Sala N-105
Horário – às 14h 30min.
Data e local de publicação do resultado final: dia 15 de março, na página do FB do CONSTRUIR
e por correio-e dos candidatos.

Anexo 42.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: CONSTRUIR: desenvolvimento com qualidade de vida e ampliação da cidadania
Coordenador: João Francisco Noll
Plano de Trabalho do Bolsista: Visitar o terreno da entidade atendida, acompanhado por no
mínimo um docente; pesquisar tecnologias e materiais construtivos mais adequados para sistemas
estruturais e de instalações prediais; elaborar relatórios de inspeção visual; acompanhar serviços de
levantamento topográfico e sondagem; realizar estudos e anteprojetos de sistemas estruturais e de
instalações prediais; fazer memorial especificativo de estruturas e de instalações prediais; quantificar
e orçar os sistemas estruturais escolhidos e de instalações prediais; dar orientação aos demais
acadêmicos extensionistas voluntários na elaboração de outros projetos de sistemas estruturais e
de instalações prediais, sob responsabilidade destes; participar em reuniões com a equipe do projeto
de extensão e as comunidades atendidas; fazer dois relatórios semestrais das atividades
desenvolvidas; zelar pela organização dos arquivos e a manutenção da ordem na sala N-105, onde
se desenvolverão as atividades do CONSTRUIR, organizar planilhas para as assessorias dos
projetos sob sua responsabilidade e dos acadêmicos voluntários extensionistas, organizar o quadro
de avisos e de telefones úteis, bem como observar a atualização do cronograma executivo, a
comunicação com as entidades e a observância da ordem de atendimento às comunidades;
participar da MIPE com a realização de resumo e painel, e com a apresentação oral sobre o
funcionamento do CONSTRUIR e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis: uma
Curso vinculado: Engenharia Civil
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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 e boas habilidades em desenvolver
projetos por computador e utilização de planilhas eletrônicas.
2. ter capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações, participação propositiva no
planejamento e avaliação das ações.
3. ter conhecimento demonstrado ao desenvolvimento das atividades programadas.
4. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e necessário.
5. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em situações reais.
6. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
7. 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.
8. ter disciplina, observando as boas normas de relacionamento.
9. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros cursos da equipe
e nas atividades.
10. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades solicitadas, para
integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os bolsistas serão selecionados pelo exame
de seu histórico de graduação e por entrevista.
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de bolsistas - de 06 a 12 de março de 2019

Local de inscrição – programaconstruir.furb@gmail.com
Seleção de bolsista – dia 13 de março de 2019
Local de realização da seleção – Sala N-105 Campus 1
Horário – às 16h 30min.
Data e local de publicação do resultado final: dia 15 de março, na página do FB do CONSTRUIR
e por correio-e dos candidatos.

Anexo 42.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: CONSTRUIR: desenvolvimento com qualidade de vida e ampliação da cidadania
Coordenador: João Francisco Noll
Plano de Trabalho do Bolsista: Participar das reuniões e atividades do CONSTRUIR; nas visitas à
comunidade, provocar a sensibilização e mobilização dos parceiros; atuar no levantamento e
identificação dos disseminadores locais; realizar o registro fotográfico das atividades e das espécies
alimentícias, medicinais e aromáticas encontradas na comunidade; realizar pesquisa bibliográfica e
levantamento de temas e materiais relevantes para alimentar os canais de informação com a
comunidade; auxiliar na realização dos eventos e de atividades conjuntas; confeccionar materiais
utilizados em palestras e eventos de divulgação; auxiliar na confecção e atualização dos meios de
comunicação eletrônicos; participar da elaboração dos relatórios; apresentar trabalhos em eventos de
plantas medicinais e saúde coletiva; integrar-se com acadêmicos de outros cursos nas atividades de
extensão conjuntas; dar orientação aos demais acadêmicos extensionistas voluntários na elaboração
de outras ações e demandas do projeto e auxiliar na organização de suas atividades; ser responsável
pela organização dos arquivos do CONSTRUIR e manutenção da ordem dos materiais no local onde
se desenvolverão as atividades relativas aos trabalhos de herborização e de ações de promoção à
saúde. O bolsista deverá participar da MIPE com a realização de resumo e painel, e com a
apresentação oral sobre o funcionamento do projeto e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis: uma
Curso vinculado: Farmácia, Nutrição ou Ciências Biológicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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. ter conhecimento demonstrado ao desenvolvimento das atividades programadas.
4. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e necessário.
5. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em situações reais.
6. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
7. 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.
8. ter disciplina, observando as boas normas de relacionamento.
9. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros cursos da equipe
e nas atividades.
10. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades solicitadas, para
integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os bolsistas serão selecionados pelo exame de
seu histórico de graduação e por entrevista.
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de bolsistas - de 06 a 12 de março de 2019
Local de inscrição – programaconstruir.furb@gmail.com
Seleção de bolsista – dia 13 de março de 2019
Local de realização da seleção – Sala N-109 – Campus 1

Horário – às 16h. 30min.
Data e local de publicação do resultado final: dia 15 de março, na página do FB do CONSTRUIR
e por correio-e dos candidatos.

Anexo 42.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: CONSTRUIR: desenvolvimento com qualidade de vida e ampliação da cidadania
Coordenador: João Francisco Noll
Plano de Trabalho do Bolsista: Participar das reuniões e atividades do CONSTRUIR; nas visitas
à ABLUCAN e ao IPEVI contribuir com o processo de sensibilização e mobilização dos parceiros e
participantes das oficinas; realizar o registro fotográfico das atividades e elaborar a memória das
ações socioeducativas; realizar pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e materiais
relevantes para a elaboração dos Estudos Institucionais e Planos de Captação de Recurso; auxiliar
na realização dos eventos e de atividades conjuntas; confeccionar materiais utilizados em palestras
e eventos de divulgação; auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos;
participar da elaboração dos relatórios; apresentar trabalhos em eventos; integrar-se com
acadêmicos de outros cursos nas atividades de extensão conjuntas; dar orientação aos demais
acadêmicos extensionistas voluntários na elaboração de outras ações e demandas do CONSTRUIR
e auxiliar na organização de suas atividades; ser responsável pela organização dos arquivos e
manutenção da ordem dos materiais no local. Anualmente o bolsista deverá participar da MIPE com
a realização de resumo e painel, e com a apresentação oral sobre o funcionamento do CONSTRUIR
e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis: uma
Curso vinculado: Serviço Social ou Ciências Sociais
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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. ter conhecimento demonstrado ao desenvolvimento das atividades programadas.
4. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e necessário.
5. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em situações reais.
6. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
7. 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.
8. ter disciplina, observando as boas normas de relacionamento.
9. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros cursos da equipe
e nas atividades.
10. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades solicitadas, para
integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Os bolsistas serão selecionados pelo exame
de seu histórico de graduação e por entrevista.
Cronograma da seleção:
Período de inscrição de bolsistas - de 06 a 12 de março de 2019
Local de inscrição – programaconstruir.furb@gmail.com
Seleção de bolsista – dia 13 de março de 2019
Local de realização da seleção – Sala N-109 – Campus 1

Horário – às 16h. 30min.
Data e local de publicação do resultado final: dia 15 de março, na página do FB do CONSTRUIR
e por correio-e dos candidatos.

Anexo 43
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 871/2018 – Atmosfera – Prevenção e Mitigação aos Riscos de Desastres
Coordenador: Rafaela Vieira
Plano de Trabalho do Bolsista: Acompanhar e participar de ações para:
- Acompanhar, analisar e dar suporte com estratégias de Educação Ambiental aos
projetos Defesa Civil na Escola e Agente Mirim de Defesa Civil;
- Participar das reuniões para criação e implementação da Escola Estadual de
Proteção e Defesa Civil (FURB/UDESC), com o intuito de discutir linhas gerais para
sua organização estratégico-gerencial;
- Organizar informações para elaboração de relatórios (parcial e final) e efetuar
prestação de contas;
- Preparar publicações.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (Uma) vaga –
Licenciando de Ciências Biológicas
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para 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 reuniões e demais atividades
nos períodos previstos no cronograma físico; autonomia; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; ter conhecimentos relacionados à ferramentas de edição
de texto, ter facilidade para docência, , ter habilidades e conhecimento mínimos para
produção de textos, relatórios e artigos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos, considerando:
1. Análise de currículo (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06/03 a 12/03/2019
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá
enviar seu currículo e histórico escolar atualizado para o endereço
danitomiobr@gmail.com
manifestando seu interesse.
Seleção: 13/03/2019
Horário: das 14:00 às 16:00h.
Local: Laboratório de Instrumentação para o Ensino – LIE – I 205
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do
Curso/Centro; E-mail aos candidatos.

Anexo 43.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 871/2018 – Atmosfera – Prevenção e Mitigação aos Riscos de Desastres
Coordenador: Rafaela Vieira
Plano de Trabalho do Bolsista: Acompanhar e participar de ações para:

➢ Participar de todas as reuniões para as quais for convocado(a).
➢ Realização estudos e grupos de discussão sobre Desastres e sua relação com o Direito.
➢ Analisar a legislação federal, estadual e municipal, bem como os Planos Municipais de
Ensino Fundamental e sua relação com a educação ambiental para prevenção e mitigação
de desastres.
➢ Apoiar na sistematização de contatos (nomes, endereços, e-mails, fones) das entidades
parceiras do 13º Fórum de Prevenção e Mitigação de desastres e enviá-los para a
entidade organizadora, caso seja solicitado;
➢ Sistematizar contatos (nomes, endereços, e-mails, fones) dos possíveis locais de
realização do evento e enviar para a entidade organizadora, caso a mesma tenha
interesse.
➢ Participar das reuniões internas e externas do grupo de extensão, incluindo do Comitê do
Itajaí e dar suporte aos projetos “Defesa Civil na Escola” e “Agente Mirim de Defesa Civil”,
sempre que solicitado pela coordenação nas datas e horários previstos;
➢ Acompanhar/analisar a realização de convênios/termo de cooperação do Atmosfera e
instituições externas a FURB;
➢ Participar das reuniões para criação e implementação da Escola Estadual de Proteção e
Defesa Civil (FURB/UDESC), com o intuito de discutir as linhas gerais para sua
organização estratégico-gerencial – visando implantar formação de educadores
➢ Confeccionar atas de reuniões do grupo de extensão sempre que solicitado;
➢ Organizar informações para elaboração de relatórios (parcial e final) por meio de relatórios
semanais das atividades de extensão e efetuar prestação de contas;
➢ Preparar publicações.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (Uma) vaga – Curso de Direito
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
curso/semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter as seguintes habilidades:
•
•
•

Comunicação fluente;
Aderência mínima com a temática: meio ambiente e desastres;
Saber confeccionar atas e relatórios;

•

Ter disponibilidade de tempo para participação em reuniões, em conjunto ou não
com outros bolsistas do projeto, bem como participar de reuniões nas escolas
municipais e assembleias no Comitê de Bacia do Rio Itajaí.
• Habilidades mínimas de redação forense e confecção de convênios/Termos de
Cooperação Técnico-científica;
• Habilidades mínimas de protocolo de eventos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos, considerando:
1. Prova Escrita (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06/03 a 12/03/2019
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu
currículo (com todos os contatos) e histórico escolar atualizado para o endereço katia@furb.br
manifestando seu interesse.
Seleção: 13/03/2019. Horário: das 14:00 às 17:00h.
Local: Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE – G 206
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro; E-mail
aos candidatos.

Anexo 43.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 871/2018 – Atmosfera – Prevenção e Mitigação aos Riscos de Desastres
Coordenador: Rafaela Vieira
Plano de Trabalho do Bolsista: Acompanhar e participar de ações para:
- Acompanhar, analisar e dar suporte com estratégias de TICs aos projetos Defesa Civil na Escola
e Agente Mirim de Defesa Civil;
- Programar um jogo para a Educação Ambiental e Gestão de Riscos de Desastres;
- Participar das atividades de testagem do jogo, implementando as melhorias solicitadas;
- Atuar nas atividades do projeto com as escolas nos laboratórios LIFE e LIE ou nos espações das
escolas;
- Participar das atividades e reuniões para as quais for convocado;
- Organizar informações para elaboração de relatórios (parcial e final) e efetuar prestação de contas;
- Preparar publicações.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (Uma) vaga – Bacharel em Ciência
da Computação ou Sistemas de Informação
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no
estudo e trabalho acerca de Realidade Virtual e Aumentada; comprometido com seus estudos; ter
pontualidade e assiduidade; estar disponível para as reuniões e demais atividades nos períodos
previstos no cronograma físico; autonomia; clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; ter
conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de texto, ter facilidade para docência, , ter
habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e artigos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos, considerando:
1. Análise de currículo (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:

Inscrição: 06/03 a 12/03/2019 (a ser confirmada de acordo com o calendário escolar)
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu currículo
e histórico escolar atualizado para o endereço mclopes@furb.br, manifestando seu interesse.
Seleção: 13/03/2019. Horário: das 14:00 às 17:00h.
Local: Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – LIFE – G 206
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro; E-mail
aos candidatos.

Anexo 43.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 871/2018 – Atmosfera – Prevenção e Mitigação aos Riscos de Desastres
Coordenador: Rafaela Vieira
Plano de Trabalho do Bolsista: Acompanhar e participar de ações de:
- Participação em reuniões do COMDEC;
- Participação de reuniões do GTEAlocal - Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local
(que reúne várias instituições do poder público municipal, como FAEMA, Secretaria de
Educação, entre outros, FURB e grupos sociais organizados);
- Elaboração de relatório técnico e efetuar prestação de contas;
- Elaboração de publicações e participação em possíveis eventos que envolvam o tema EA
para GRD (feiras, seminários – com caixa de areia e outras TICs desenvolvidas por esta
equipe de extensão);
- Organização da equipe de extensão no desenvolvimento da proposta de trabalho
(digitação de pauta das reuniões, elaboração de ata, impressão de lista de presença,
realização de fotos dos participantes).
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (Uma) vaga – Arquitetura e
Urbanismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no
estudo e trabalho acerca da Gestão de Riscos de Desastres; comprometido com seus estudos;
ter pontualidade e assiduidade; estar disponível para as reuniões e demais atividades nos
períodos previstos no cronograma físico; autonomia; clareza e facilidade de comunicação oral
e escrita; ter conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de texto, ter facilidade para
docência, ter habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e
artigos, bem como nos softwares: Autocad, Sketchup, CorelDraw e Ilustrator.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Serão realizadas entrevistas com os/as candidatos, considerando:
1. Prova Escrita (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrição: 06/03 a 12/03/2019
Para se inscrever no processo seletivo o/a acadêmico(a) interessado/a deverá enviar seu
currículo e histórico escolar atualizado para o endereço arquitetura.rafaela@gmail.com,
manifestando seu interesse. O candidato inscrito receberá e-mail confirmando sua inscrição.
Seleção: 14/03/2019. Horário: das 08:00 às 10:00h.
Local: Galpão da Arquitetura – sala dos professores
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso/Centro; Email aos candidatos.

Anexo 44
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão
Coordenador: Nazareno Loffi Schmoeller
Plano de Trabalho do Bolsista: Receber treinamento de uso das plataformas de dados na web
(3 meses) - Tabular dados via web e atualizar as tabelas e gráficos na página do SIGAD. Acesso as bases web do: IBGE - SIDRA; Ministério do Trabalho e Emprego - DARDO; Ministério
da Saúde - DATASUS; Ministério da Educação - INEP; Ministério da Fazenda - BACEN;
Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior - (estatísticas dos municípios); Secretaria de
Estado da Fazenda; DETRAN;
ONU - PNUD; Secretarias dos municípios - Preparar e apresentar o projeto na MIPE.
Pesquisar e organizar as bases estatísticas dos indicadores de Inovação e clusters (arranjos
produtivos)

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 02 vagas, preferencialmente para os
cursos de Economia
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação,
semestre a que se refere a concessão da bolsa.

regularmente matriculado no

Perfil do Candidato: Ter disponibilidade de 16h semanais. Ter conhecimentos em
Informática para tabulação de dados. Ter disposição para coletar e organizar dados
socioeconômicos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Os critérios de avaliação utilizados: Análise de histórico (currículo), entrevista.
Pesos: Entrevista – 80%. Avaliação do Currículo – 20%
Critérios de avaliação: Desenvoltura, bons conhecimentos em informática, facilidade de trabalhar
em equipe. Ter disponibilidade de 16h semanais. Sociabilidade.
Cronograma da seleção:
Local da entrevista: Sala R 309 – dia 18/03/2019. 14 horas
Entrega de documentos na Secretaria do PPGDR até o dia 15 de março de 2019. Enviar
currículo pelo e-mail: sigad@furb.br
Data e local de publicação do
Curso/Centro.

resultado

final: 20/03/2019. Website FURB, Murais do

Anexo 44.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão
Coordenador: Nazareno Loffi Schmoeller
Plano de Trabalho do Bolsista: Receber treinamento de uso das plataformas de dados na
web (3 meses) - Tabular dados via web e atualizar as tabelas e gráficos na página do SIGAD.
Acompanhar a elaboração dos parâmetros para o desenvolvimento do software e auxiliar na
preparação da base de dados.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, preferencialmente para os
cursos de Economia, Administração, Contabilidade, Ciências Sociais, Publicidade e
Propaganda ou Jornalismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
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 disponibilidade de 16h semanais. Ter conhecimentos em
Informática para tabulação de dados. Ter disposição para coletar e organizar dados
socioeconômicos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Os critérios de avaliação utilizados: Análise de histórico (currículo), entrevista.
Pesos: Entrevista – 80% e Avaliação do Currículo – 20%
Critérios de avaliação: Desenvoltura, bons conhecimentos em informática, facilidade de trabalhar
em equipe. Ter disponibilidade de 16h semanais. Sociabilidade.
Cronograma da seleção:
Local da entrevista: Sala R 309 – dia 18/03/2019. 14 horas
Entrega de documentos na Secretaria do PPGDR até o dia 15 de março de 2019. Enviar
currículo pelo e-mail: sigad@furb.br
Data e local de publicação do
Curso/Centro.

resultado

final: 20/03/2019. Website FURB, Murais do

Anexo 44.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão
Coordenador: Nazareno Loffi Schmoeller
Plano de Trabalho do Bolsista: Receber treinamento de uso das plataformas de dados na web
(3 meses) - Tabular dados via web e atualizar as tabelas e gráficos na página do SIGAD.
Acompanhar e registrar reportagens na imprensa sobre dados da plataforma SIGAD. Organizar
reuniões de divulgação com os parceiros. Auxiliar na elaboração de informações das regiões.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga, preferencialmente para os
cursos de Economia, Administração, Contabilidade, Ciências Sociais, Publicidade e Propaganda
ou Jornalismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$ 502,80).
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação,
semestre a que se refere a concessão da bolsa.

regularmente matriculado no

Perfil do Candidato: Ter disponibilidade de 16h semanais. Ter conhecimentos em
Informática para tabulação de dados. Ter disposição para coletar e organizar dados
socioeconômicos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Os critérios de avaliação utilizados: Análise de histórico (currículo), entrevista.
Pesos: Entrevista – 80% e Avaliação do Currículo – 20%
Critérios de avaliação: Desenvoltura, bons conhecimentos em informática, facilidade de trabalhar
em equipe. Ter disponibilidade de 16h semanais. Sociabilidade.
Cronograma da seleção:
Local da entrevista: Sala R 309 – dia 18/03/2019. 14 horas
Entrega de documentos na Secretaria do PPGDR até o dia 15 de março de 2019. Enviar
currículo pelo e-mail: sigad@furb.br
Data e local de publicação do
Curso/Centro.

resultado

final: 20/03/2019. Website FURB, Murais do

Anexo 45
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 947/2018 – A Matemática nas profissões
Coordenador: Aurélio Faustino Hoppe
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Digitar e formatar textos e materiais que serão utilizados ao longo das ações propostas no projeto;
- Classificar os conteúdos matemáticos abordados no projeto de acordo com o nível escolar;
- Auxiliar na disponibilização dos cursos de formação continuada;
- Digitar, formatar e encaminhar questionários eletrônicos;
- Tabular e organizar os dados coletados durante a aplicação dos questionários;
- Realizar gravações de vídeo aulas;
- Participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da FURB;
- Auxiliar no desenvolvimento de um artigo científico;
- Elaborar dois diários técnicos referentes as atividades desempenhadas ao longo do ano;
- Contribuir com a construção do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (1) vaga para acadêmicos
regularmente matriculados nos cursos de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor R$ 502,80).
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:
06/03/19 – Lançamento do edital.
06/03/19 até 12/03/19 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail <aureliof@furb.br>.
13/03/19 até 15/03/19 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala I
504, Campus I/FURB.
18/03/19 – Divulgação dos resultados.
19/03/19 – Início das atividades dos bolsistas.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019 no Website da FURB e
no e-mail que os candidatos efetivaram sua inscrição.

Anexo 45.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 947/2018 – A Matemática nas profissões
Coordenador: Aurélio Faustino Hoppe
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Digitar e formatar textos e materiais que serão utilizados ao longo das ações propostas no
projeto;
- Classificar os conteúdos matemáticos abordados no projeto de acordo com o nível escolar;
- Auxiliar na disponibilização dos cursos de formação continuada;
- Digitar, formatar e encaminhar questionários eletrônicos;
- Tabular e organizar os dados coletados durante a aplicação dos questionários;
- Realizar gravações de vídeo aulas;
- Participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da FURB;
- Auxiliar no desenvolvimento de um artigo científico;
- Elaborar dois diários técnicos referentes as atividades desempenhadas ao longo do ano;
- Contribuir com a construção do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (1) vaga para acadêmicos
regularmente matriculados no curso de Matemática.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor R$ 502,80).
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:
06/03/19 – Lançamento do edital.
06/03/19 até 12/03/19 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail
<jgmuller@furb.br>.
13/03/19 até 15/03/19 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala
I 504, Campus I/FURB.
18/03/19 – Divulgação dos resultados.
19/03/19 – Início das atividades dos bolsistas.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019 no Website da FURB
e no e-mail que os candidatos efetivaram sua inscrição.

Anexo 45.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 947/2018 – A Matemática nas profissões
Coordenador: Aurélio Faustino Hoppe
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Digitar e formatar textos e materiais que serão utilizados ao longo das ações propostas no
projeto;
- Classificar os conteúdos matemáticos abordados no projeto de acordo com o nível escolar;
- Auxiliar na disponibilização dos cursos de formação continuada;
- Digitar, formatar e encaminhar questionários eletrônicos;
- Tabular e organizar os dados coletados durante a aplicação dos questionários;
- Realizar gravações de vídeo aulas;
- Participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da FURB;
- Auxiliar no desenvolvimento de um artigo científico;
- Elaborar dois diários técnicos referentes as atividades desempenhadas ao longo do ano;
- Contribuir com a construção do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (1) vaga para acadêmicos
regularmente matriculados no curso de Arquitetura e Urbanismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor R$ 502,80).
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:
06/03/19 – Lançamento do edital.
06/03/19 até 12/03/19 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail
<jgmuller@furb.br>.
13/03/19 até 15/03/19 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala
I 504, Campus I/FURB.
18/03/19 – Divulgação dos resultados.
19/03/19 – Início das atividades dos bolsistas.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019 no Website da FURB
e no e-mail que os candidatos efetivaram sua inscrição.

Anexo 45.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 947/2018 – A Matemática nas profissões
Coordenador: Aurélio Faustino Hoppe
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Digitar e formatar textos e materiais que serão utilizados ao longo das ações propostas no
projeto;
- Classificar os conteúdos matemáticos abordados no projeto de acordo com o nível escolar;
- Auxiliar na disponibilização dos cursos de formação continuada;
- Digitar, formatar e encaminhar questionários eletrônicos;
- Tabular e organizar os dados coletados durante a aplicação dos questionários;
- Realizar gravações de vídeo aulas;
- Participação da MIPE e do Seminário das Licenciaturas da FURB;
- Auxiliar no desenvolvimento de um artigo científico;
- Elaborar dois diários técnicos referentes as atividades desempenhadas ao longo do ano;
- Contribuir com a construção do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (1) vaga para acadêmicos
regularmente matriculados no curso de Farmácia.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor R$ 502,80).
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:
06/03/19 – Lançamento do edital.
06/03/19 até 12/03/19 – Período de inscrição dos candidatos através do e-mail <clg@furb.br>
13/03/19 até 15/03/19 – Período para o processo de seleção: realização das entrevistas na sala
I 504, Campus I/FURB.
18/03/19 – Divulgação dos resultados.
19/03/19 – Início das atividades dos bolsistas.
Data e local de publicação do resultado final: dia 18 de março de 2019 no Website da FURB
e no e-mail que os candidatos efetivaram sua inscrição.

Anexo 46
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 945/2018 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, PROMOÇÃO DE SAÚDE E ACESSIBILIDADE
PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PARADESPORTO ESCOLAR
Coordenador: Luciana Bisio Mattos (departamento de Psicologia)
lmattos@furb.com - lucianabisiomattos@gmail.com
Responsável professora extensionista: Stella Maris M C C S Nemetz - snemetz@furb.br

Plano de Trabalho do Bolsista: Participar das reuniões de equipe. Discutir os aspectos da
intervenção solicitada. Elaborar propostas de soluções arquitetônicas de acessibilidade, sempre
orientado pelos professores extensionistas. O bolsista também dará orientação aos demais
acadêmicos extensionistas voluntários e bolsistas de pesquisa do Art. 170 na contribuição para
elaborar as propostas solicitadas, sob responsabilidade destes. O bolsista ainda terá sob sua
responsabilidade a organização dos arquivos do projeto e a manutenção da ordem na sala onde se
desenvolverão as atividades, a organização das planilhas para as assessorias das propostas sob sua
responsabilidade e dos acadêmicos voluntários extensionistas, a organização do quadro de avisos e
de telefones úteis, bem como a observância do cronograma executivo do projeto. Participar na
elaboração de artigos científicos. Anualmente o bolsista deverá participar da MIPE com a realização
de resumo e painel, e com a apresentação oral sobre o funcionamento do projeto e as atividades
realizadas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 bolsista de Arquitetura e Urbanismo
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor: R$ 502,80)
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 (entre a quinta e oitava fase).
Perfil do Candidato: Os candidatos deverão:
1. ter cursado o quarto semestre do curso de AU com aproveitamento mínimo de 70% das disciplinas,
em especial Atelier 4, e com boas habilidades em desenvolver projetos por computador,
preferentemente BIM e produção de perspectivas.
2. ter capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações, participação propositiva no
planejamento e avaliação das ações.
3. ter conhecimento demonstrado ao desenvolvimento das atividades programadas.
4. considerar o volume de trabalho cumprido dentro do padrão desejável e necessário.
5. ter disposição para aprender e para aplicar os conhecimentos teórico-práticos em situações reais.
6. ter iniciativa para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.

7. 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 e elaboração de
artigos científicos.
8. ter disciplina, observando as boas normas de relacionamento.
9. ser sociável e ter facilidade de se integrar e relacionar com acadêmicos de outros cursos da equipe
e nas atividades.
10. ter disposição para cooperar, colaborar e atender prontamente as atividades solicitadas, para
integrar conhecimentos em proposta interdisciplinar.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: a seleção será realizada através de entrevista
individual com entrega de currículo, histórico escolar e cópia do projeto final de Atelier (2018.2); e
aplicação de técnica de dinâmica de grupo.
Cronograma da seleção: As inscrições devem ser feitas via e-mail para Stella Maris M C C S Nemetz
snemetz@furb.br de 06 a 12 de março com confirmação de recebimento e indicação de data e horário
da primeira etapa que contempla uma pré-seleção com entrevista individual e análise do currículo,
histórico escolar e cópia do projeto final de Atelier (2018.2) no dia 13 de março na Sala N-105 –
Campus 1 – FURB. A segunda etapa com os pré-selecionados acontecerá através da aplicação de
dinâmica de grupo. A confirmação de participação do candidato na segunda etapa será divulgada
através de recebimento e confirmação de e-mail com indicação de data e horário da referida etapa. O
bolsista selecionado iniciará suas atividades no dia 19 de março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: o resultado será divulgado através dos murais do
curso de Arquitetura e Urbanismo; email a todos os estudantes inscritos. Também no website da
FURB, no ambiente do Propex.

Anexo 46.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 945/2018 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, PROMOÇÃO DE SAÚDE E ACESSIBILIDADE
PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PARADESPORTO ESCOLAR
Coordenador: Luciana Bisio Mattos (departamento de Psicologia)
lmattos@furb.com - lucianabisiomattos@gmail.com
Responsável professor extensionista: Aurélio Faustino Hoppe - aureliof@furb.br
Plano de Trabalho do Bolsista:
1) Pesquisar sobre acessibilidade e paradesporto escolar;
2) Elicitar os requisitos para desenvolvimento da plataforma online e mídias sociais no
contexto do Programa Paradesporto de Blumenau;
3) Especificar o ambiente de acordo com a UML e seus diagramas, implementando-o na
linguagem Python com auxílio do banco de dados MySQL, HTML, JavaScript e outras
tecnologias web;
4) Aplicar testes de usabilidade para verificar a aceitação do ambiente desenvolvido por parte
dos participantes do paradesporto, profissionais, cuidadores e comunidade em geral.
Carga horária de dezesseis (16) horas semanais.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 bolsista do curso de Ciência da
Computação ou Sistemas de Informação
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor: R$ 502,80)
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. (cursando entre o primeiro e oitavo
semestre)
Perfil do Candidato: O candidato deve ter desenvoltura em programação assim como ter
iniciativa própria, saber lidar bem com a autonomia, ser proativo e ter interesse em trabalhar
com acessibilidade, saúde e desenvoltura para organizar processos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: a seleção será realizada através de
entrevista individual com entrega de currículo e histórico escolar e aplicação de técnica de
dinâmica de grupo.
Cronograma da seleção: as inscrições devem ser feitas via email para Aurélio Faustino Hoppe
aureliof@furb.br de 06 a 12 de março com confirmação de recebimento e indicação de data e
horário da primeira etapa que contempla uma pré-seleção com entrevista individual e análise

do currículo e histórico escolar no dia 13 de março no Laboratório de Robótica (sala S 427 –
campus 1 – FURB). A segunda etapa com os pré-selecionados acontecerá através da
aplicação de dinâmica de grupo. A confirmação de participação do candidato na segunda etapa
será divulgada através de recebimento e confirmação de email com indicação de data e horário
da referida etapa. O bolsista selecionado iniciará suas atividades no dia 19 de março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: o resultado será divulgado através dos murais
dos cursos de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação/CCEN, email a todos os
estudantes inscritos. Também no website da FURB, no ambiente do Propex.

Anexo 46.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 945/2018 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, PROMOÇÃO DE SAÚDE E ACESSIBILIDADE
PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PARADESPORTO ESCOLAR
Coordenador: Luciana Bisio Mattos (departamento de Psicologia)
lmattos@furb.com - lucianabisiomattos@gmail.com
Responsável professora extensionista: Anamaria Araujo da Silva - aas@furb.br

Plano de Trabalho do Bolsista: Participação nas reuniões de equipe. Realização das sessões de
educação e promoção em saúde, ou produção de mídias digitais. Construção de material de
alimentação saudável. Participação na elaboração de artigos científicos. Carga horária de dezesseis
(16) horas semanais.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 bolsista de nutrição
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor: R$ 502,80)
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. (cursando entre o terceiro e oitavo semestre)
Perfil do Candidato: O candidato deve ser proativo, mostrar iniciativa nas tarefas solicitadas e boa
capacidade de comunicação. Mostrar conhecimento de princípios básicos de promoção e educação
em saúde.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: a seleção será realizada através de entrevista
individual com entrega de currículo e histórico escolar e aplicação de técnica de dinâmica de grupo.
Cronograma da seleção: As inscrições devem ser feitas via email para Anamaria Araujo da Silva
aas@furb.br no período de 06 a 12 de março com confirmação de recebimento e indicação de data
e horário da primeira etapa que contempla uma pré-seleção com entrevista individual e análise do
currículo e histórico escolar no dia 13 de março no Laboratório LAEN (sala A 010 – campus 3 –
FURB). A segunda etapa com os pré-selecionados acontecerá através da aplicação de dinâmica de
grupo. A confirmação de participação do candidato na segunda etapa será divulgada através de
recebimento e confirmação de email com indicação de data e horário da referida etapa. O bolsista
selecionado iniciará suas atividades no dia 19 de março de 2019.

Data e local de publicação do resultado final: o resultado será divulgado através dos murais do
curso de nutrição; email a todos os estudantes inscritos. Também no website da FURB, no ambiente
do Propex.

Anexo 46.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 945/2018 - AÇÕES DE FORMAÇÃO, PROMOÇÃO DE SAÚDE E ACESSIBILIDADE
PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PARADESPORTO ESCOLAR
Coordenador: Luciana Bisio Mattos (departamento de Psicologia)
lmattos@furb.com - lucianabisiomattos@gmail.com
Responsável professora extensionista: Luciana Bisio Mattos - lmattos@furb.br

Plano de Trabalho do Bolsista: Participação nas reuniões de equipe. Planejamento, construção e
realização das sessões de educação e promoção em saúde e/ou produção de mídias digitais.
Colaboração na construção de materiais didáticos sobre cuidado em saúde (alimentação saudável)
e acessibilidade. Participação na elaboração de artigos científicos. Carga horária de dezesseis (16)
horas semanais.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 bolsista de psicologia
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (valor: R$ 502,80)
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 ser proativo, mostrar iniciativa nas tarefas solicitadas e boa
capacidade de comunicação. Mostrar conhecimento de princípios básicos de promoção e educação
em saúde e disponibilidade para o trabalho interdisciplinar.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: a seleção será realizada através de entrevista
individual com entrega de currículo e histórico escolar e aplicação de técnica de dinâmica de grupo.
Cronograma da seleção: As inscrições devem ser feitas via e-mail para Luciana Bisio Mattos
lmattos@furb.br no período de 06 a 12 de março com confirmação de recebimento e indicação de
data, horário e local da primeira etapa que contempla uma pré-seleção com entrevista individual e
análise do currículo e histórico escolar no dia 13 de março. A segunda etapa com os préselecionados acontecerá através da aplicação de dinâmica de grupo. A confirmação de participação
do candidato na segunda etapa será divulgada através de recebimento e confirmação de e-mail com
indicação de data e horário da referida etapa. O bolsista selecionado iniciará suas atividades no dia
19 de março de 2019.
Data e local de publicação do resultado final: o resultado será divulgado através dos murais do
curso de psicologia; email a todos os estudantes inscritos. Também no website da FURB, no
ambiente do Propex.

Anexo 47

PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Ampliando o Alcance à Liberdade por meio da Leitura no Presídio Regional de
Blumenau - SIPEX Nº 892/2017
Coordenador: Karina Zendron da Cunha
Plano de Trabalho do Bolsista:
a. Participar de reuniões de planejamento e avaliação;
b. Estudar e compreender o aporte teórico que fundamenta o projeto;
c. Elaborar e aplicar instrumento de diagnóstico e categorizar dados;
d. Pesquisar e selecionar obras de acordo com o perfil dos participantes do projeto e levantar
custos;
e. Ler as obras e elaborar instrumento de avaliação;
f. Elaborar, aplicar e corrigir as avaliações de leitura para a elaboração de pareceres de remição de
pena;
g. Elaborar relatório de atividades;
h. Elaborar resumos e resumos expandidos para inscrição em eventos científicos;
i. Participar da MIPE e de outros eventos para divulgação do projeto;
j. Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto;
k. Elaborar e conduzir oficinas de leitura e escrita no PRB;
l. Colaborar em outras atividades que se fizerem necessárias para o andamento do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 2 (duas) vagas para estudantes do Curso
de Letras de qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais. (R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do Curso de Letras, 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; domínio das
ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power point, word, digitalização de documentos
etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Prova escrita, entrevista e análise de currículo. Para a prova escrita, é necessária a leitura do artigo
“A Leitura no Espaço Carcerário”, de Elionaldo Fernandes Julião, Jane Paiva. O artigo está
disponível no link: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2014v32n1p111.
Na data da prova e da entrevista, o candidato deverá trazer seu currículo impresso.
Critérios: Disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e autonomia;
demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
06/02 a 12/03/2019 – Período de inscrição
As inscrições devem ser feitas por e-mail (kzcunha@furb.br). O estudante deverá informar seu
nome completo, número de matrícula e telefone.
13/03/2019 – Entrevista
Local: Sala I-201 (NEL), com a Profa. Karina Zendron da Cunha e Profa. Valéria Contrucci de Oliveira
Mailer.
Horário: a partir das 17h30min.

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de Ciências da
Educação, Artes e Letras e do NEL (Núcleo de Estudos Linguísticos).

Anexo 47.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Ampliando o Alcance à Liberdade por meio da Leitura no Presídio Regional de
Blumenau - SIPEX Nº 892/2017
Coordenador: Karina Zendron da Cunha
Plano de Trabalho do Bolsista:
a. Participar de reuniões de planejamento e avaliação;
b. Estudar e compreender o aporte teórico que fundamenta o projeto;
c. Elaborar e aplicar instrumento de diagnóstico e categorizar dados;
d. Pesquisar e selecionar obras de acordo com o perfil dos participantes do projeto e levantar
custos;
e. Ler as obras e elaborar instrumento de avaliação;
f. Elaborar, aplicar e corrigir as avaliações de leitura para a elaboração de pareceres de remição de
pena;
g. Elaborar relatório de atividades;
h. Elaborar resumos e resumos expandidos para inscrição em eventos científicos;
i. Participar da MIPE e de outros eventos para divulgação do projeto;
j. Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto;
k. 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 Direito de qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Direito, 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; domínio das
ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power point, word, digitalização de documentos
etc.) para sistematização e divulgação dos resultados.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Prova escrita, entrevista e análise de currículo. Para a prova escrita, é necessária a leitura do
artigo “A Leitura no Espaço Carcerário”, de Elionaldo Fernandes Julião, Jane Paiva. O artigo está
disponível no link: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2014v32n1p111.
Na data da prova e da entrevista, o candidato deverá trazer seu currículo impresso.
Critérios: Disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e autonomia;
demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
06/02 a 12/03/2019 – Período de inscrição
As inscrições devem ser feitas por e-mail (kzcunha@furb.br). O estudante deverá informar seu
nome completo, número de matrícula e telefone.
13/03/2019 – Entrevista
Local: Sala I-201 (NEL), com o Prof. Rodrigo José Leal e a Profa. Karina Zendron da Cunha.
Horário: a partir das 17h30min.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de Ciências da
Educação, Artes e Letras e do NEL (Núcleo de Estudos Linguísticos).

Anexo 47.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: Ampliando o Alcance à Liberdade por meio da Leitura no Presídio Regional de
Blumenau - SIPEX Nº 892/2017
Coordenador: Karina Zendron da Cunha
Plano de Trabalho do Bolsista:
a. Participar de reuniões de planejamento e avaliação;
b. Estudar e compreender o aporte teórico que fundamenta o projeto;
c. Pesquisar e selecionar obras de acordo com o perfil dos participantes do projeto e levantar
custos;
d. Catalogar os livros da biblioteca do Presidio Regional de Blumenau (PRB);
e. Elaborar, aplicar e corrigir as avaliações de leitura para a elaboração de pareceres de remição
de pena;
f. Elaborar relatório de atividades;
g. Elaborar resumos e resumos expandidos para inscrição em eventos científicos;
h. Participar da MIPE e de outros eventos para divulgação do projeto;
i. Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto;
j. Elaborar e conduzir oficinas de leitura e escrita no PRB;
k. 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 estudantes do Curso
de Pedagogia de qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do Curso de Pedagogia, 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; domínio das
ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power point, word, digitalização de documentos
etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Prova escrita, entrevista e análise de currículo. Para a prova escrita, é necessária a leitura do
artigo “A Leitura no Espaço Carcerário”, de Elionaldo Fernandes Julião, Jane Paiva. O artigo está
disponível no link: https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2014v32n1p111.
Na data da prova e da entrevista, o candidato deverá trazer seu currículo impresso.
Critérios: Disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e autonomia;
demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
06/02 a 12/03/2019 – Período de inscrição
As inscrições devem ser feitas por e-mail (kzcunha@furb.br). O estudante deverá informar seu
nome completo, número de matrícula e telefone.
13/03/2019 – Entrevista
Local: Sala I-201 (NEL), com o Prof. Tiago Ribeiro Santos e Profa. Karina Zendron da Cunha.
Horário: a partir das 17h30min.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de Ciências da
Educação, Artes e Letras e do NEL (Núcleo de Estudos Linguísticos).

Anexo 48
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 901/2018 REFLEXO FURB - Diagnóstico do perfil do professor do Ensino Médio da
Rede Estadual de Ensino de Blumenau
Coordenador: Henriette Damm
Plano de Trabalho do Bolsista
Bolsista de Extensão Remunerado que trabalhará com a professora Henriette Damm
Atividades:
1. Pesquisar os temas: Formação continuada no contexto dos professores de Matemática; Tipos de
Pesquisa; Educação para Relações Étnico-raciais; Estatística Descritiva e demais temas que forem
sendo abordados no decorrer do projeto;
2. Organizar cronograma de visitas às escolas da rede estadual de ensino de Blumenau;
3. Visitar as escolas da rede estadual de ensino em Blumenau para apresentação da equipe
executora e do projeto aos gestores e professores que atuam nas componentes curriculares
Biologia, História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática;
4. Construir banco de dados com informações de contato das escolas e professores participantes;
5. Tabular dados de pesquisa;
6. Analisar dados quantitativos e qualitativos coletados nos questionários;
7. Elaborar Diagnóstico, a partir dos dados computados e analisados dos professores de
Matemática, bem como o Diagnóstico Geral;
8. Socializar o Diagnóstico dos professores de Matemática e o Diagnóstico Geral, com Professores
da Rede Estadual de Ensino de Blumenau que atuam nas componentes curriculares de Biologia,
História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática, gestores das escolas e GERED, Professores e
gestores do PPGECIM, PPGDR e PPGE, Professores de Estágio e disciplinas pedagógicas,
Professores vinculados a projetos de Extensão e Pesquisa voltados à formação continuada,
Gestores da FURB, Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento (Ciências Biológicas Licenciatura, História, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática) e professores vinculados aos
programas Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional - PROESDE, Idiomas sem Fronteiras - IsF, Rede
Internacional de Escolas Criativas - RIEC, todos voltados para a formação de professores;
9. Elaborar relatórios parcial/final do projeto e artigo/resumos a partir dos resultados alcançados na
área de Matemática;

10. Apresentar os resultados dos projetos em eventos científicos, destacando a MIPE e o Seminário
das Licenciaturas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para graduando
preferencialmente do curso de Matemática (Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Matemática (Licenciatura) ou ser de algum outro curso de Licenciatura, em qualquer fase.
Perfil do Candidato:
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google Drive e escrita
acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa).
2. CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação, ter espírito inquisitivo.
3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição
para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento
demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Análise de currículo.
2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância do professor no processo
ensino-aprendizagem” (critérios de avaliação: redação coerente com o tema; estruturação lógica da
redação, objetividade e argumentação).
3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) candidatos que obtiveram a melhor nota
na prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
- Período de inscrição dos candidatos - 06 a 12 de março – Entrega dos currículos via e-mail
henriette@furb.br
- Prova escrita: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na sala A
205.
- Entrevistas individuais: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na
sala A 205. As entrevistas serão logo após a prova escrita.
- Entrega de resultado de seleção: 18/03/2019

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Departamentos de
Ciências Naturais (T-203), História e Geografia (R-111), Letras (I-202), Matemática (DM) (I-608), e
comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 48.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 901/2018 REFLEXO FURB - Diagnóstico do perfil do professor do Ensino Médio da
Rede Estadual de Ensino de Blumenau
Coordenador: Henriette Damm
Plano de Trabalho do Bolsista
Bolsista de Extensão Remunerado que trabalhará com a professora Roberta Andressa
Pereira
Atividades:
1. Pesquisar os temas: Formação continuada no contexto dos professores de Biologia; Tipos de
Pesquisa; Educação para Relações Étnico-raciais; Estatística Descritiva e demais temas que forem
sendo abordados no decorrer do projeto;
2. Organizar cronograma de visitas às escolas da rede estadual de ensino de Blumenau;
3. Visitar as escolas da rede estadual de ensino em Blumenau para apresentação da equipe
executora e do projeto aos gestores e professores que atuam nas componentes curriculares
Biologia, História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática;
4. Construir banco de dados com informações de contato das escolas e professores participantes;
5. Tabular dados de pesquisa;
6. Analisar dados quantitativos e qualitativos coletados nos questionários;
7. Elaborar Diagnóstico, a partir dos dados computados e analisados dos professores de
Matemática, bem como o Diagnóstico Geral;
8. Socializar o Diagnóstico dos professores de Matemática e o Diagnóstico Geral, com Professores
da Rede Estadual de Ensino de Blumenau que atuam nas componentes curriculares de Biologia,
História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática, gestores das escolas e GERED, Professores e
gestores do PPGECIM, PPGDR e PPGE, Professores de Estágio e disciplinas pedagógicas,
Professores vinculados a projetos de Extensão e Pesquisa voltados à formação continuada,
Gestores da FURB, Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento (Ciências Biológicas Licenciatura, História, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática) e professores vinculados aos
programas Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional - PROESDE, Idiomas sem Fronteiras - IsF, Rede
Internacional de Escolas Criativas - RIEC, todos voltados para a formação de professores;
9. Elaborar relatórios parcial/final do projeto e artigo/resumos a partir dos resultados alcançados
na área de Matemática;

10. Apresentar os resultados dos projetos em eventos científicos, destacando a MIPE e o Seminário
das Licenciaturas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para graduando
preferencialmente do curso de Ciências Naturais (Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no curso de
Ciências Naturais (Licenciatura) ou ser de algum outro curso de Licenciatura, em qualquer fase.
Perfil do Candidato:
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google Drive e
escrita acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa).
2. CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação, ter espírito inquisitivo.
3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição
para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento
demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Análise de currículo.
2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância do professor no
processo ensino-aprendizagem” (critérios de avaliação: redação coerente com o tema;
estruturação lógica da redação, objetividade e argumentação).
3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) candidatos que obtiveram a melhor
nota na prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais
dos candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação
e autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
- Período de inscrição dos candidatos - 06 a 12 de março – Entrega dos currículos via e-mail
henriette@furb.br
- Prova escrita: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na sala A
205.
- Entrevistas individuais: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h,
na sala A 205. As entrevistas serão logo após a prova escrita.
- Entrega de resultado de seleção: 18/03/2019

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Departamentos de
Ciências Naturais (T-203), História e Geografia (R-111), Letras (I-202), Matemática (DM) (I-608), e
comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 48.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 901/2018 REFLEXO FURB - Diagnóstico do perfil do professor do Ensino Médio da
Rede Estadual de Ensino de Blumenau
Coordenador: Henriette Damm
Plano de Trabalho do Bolsista
Bolsista de Extensão Remunerado que trabalhará com a professora Valéria Contrucci De
Oliveira Mailer
Atividades:
1. Pesquisar os temas: Formação continuada no contexto dos professores de Letras/Inglês; Tipos
de Pesquisa; Educação para Relações Étnico-raciais; Estatística Descritiva e demais temas que
forem sendo abordados no decorrer do projeto;
2. Organizar cronograma de visitas às escolas da rede estadual de ensino de Blumenau;
3. Visitar as escolas da rede estadual de ensino em Blumenau para apresentação da equipe
executora e do projeto aos gestores e professores que atuam nas componentes curriculares
Biologia, História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática;
4. Construir banco de dados com informações de contato das escolas e professores participantes;
5. Tabular dados de pesquisa;
6. Analisar dados quantitativos e qualitativos coletados nos questionários;
7. Elaborar Diagnóstico, a partir dos dados computados e analisados dos professores de
Matemática, bem como o Diagnóstico Geral;
8. Socializar o Diagnóstico dos professores de Matemática e o Diagnóstico Geral, com Professores
da Rede Estadual de Ensino de Blumenau que atuam nas componentes curriculares de Biologia,
História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática, gestores das escolas e GERED, Professores e
gestores do PPGECIM, PPGDR e PPGE, Professores de Estágio e disciplinas pedagógicas,
Professores vinculados a projetos de Extensão e Pesquisa voltados à formação continuada,
Gestores da FURB, Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento (Ciências Biológicas Licenciatura, História, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática) e professores vinculados aos
programas Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional - PROESDE, Idiomas sem Fronteiras - IsF, Rede
Internacional de Escolas Criativas - RIEC, todos voltados para a formação de professores;
9. Elaborar relatórios parcial/final do projeto e artigo/resumos a partir dos resultados alcançados
na área de Matemática;

10. Apresentar os resultados dos projetos em eventos científicos, destacando a MIPE e o Seminário
das Licenciaturas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para graduando
preferencialmente do curso de Ciências Naturais (Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: 01 vaga para graduando preferencialmente do curso de Letras
(Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura.
Perfil do Candidato:
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google Drive e
escrita acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa).
2. CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação, ter espírito inquisitivo.
3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição
para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento
demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Análise de currículo.
2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância do professor no
processo ensino-aprendizagem” (critérios de avaliação: redação coerente com o tema;
estruturação lógica da redação, objetividade e argumentação).
3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) candidatos que obtiveram a melhor
nota na prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais
dos candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação
e autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
- Período de inscrição dos candidatos - 06 a 12 de março – Entrega dos currículos via e-mail
henriette@furb.br
- Prova escrita: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na sala A
205.
- Entrevistas individuais: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h,
na sala A 205. As entrevistas serão logo após a prova escrita.
- Entrega de resultado de seleção: 18/03/2019

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Departamentos de
Ciências Naturais (T-203), História e Geografia (R-111), Letras (I-202), Matemática (DM) (I-608), e
comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 48.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 901/2018 REFLEXO FURB - Diagnóstico do perfil do professor do Ensino Médio da
Rede Estadual de Ensino de Blumenau
Coordenador: Henriette Damm
Plano de Trabalho do Bolsista
Bolsista de Extensão Remunerado que trabalhará com a professora Cíntia Régia Rodrigues
Atividades:
1. Pesquisar os temas: Formação continuada no contexto dos professores de História; Tipos de
Pesquisa; Educação para Relações Étnico-raciais; Estatística Descritiva e demais temas que forem
sendo abordados no decorrer do projeto;
2. Organizar cronograma de visitas às escolas da rede estadual de ensino de Blumenau;
3. Visitar as escolas da rede estadual de ensino em Blumenau para apresentação da equipe
executora e do projeto aos gestores e professores que atuam nas componentes curriculares
Biologia, História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática;
4. Construir banco de dados com informações de contato das escolas e professores participantes;
5. Tabular dados de pesquisa;
6. Analisar dados quantitativos e qualitativos coletados nos questionários;
7. Elaborar Diagnóstico, a partir dos dados computados e analisados dos professores de
Matemática, bem como o Diagnóstico Geral;
8. Socializar o Diagnóstico dos professores de Matemática e o Diagnóstico Geral, com Professores
da Rede Estadual de Ensino de Blumenau que atuam nas componentes curriculares de Biologia,
História, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática, gestores das escolas e GERED, Professores e
gestores do PPGECIM, PPGDR e PPGE, Professores de Estágio e disciplinas pedagógicas,
Professores vinculados a projetos de Extensão e Pesquisa voltados à formação continuada,
Gestores da FURB, Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento (Ciências Biológicas Licenciatura, História, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática) e professores vinculados aos
programas Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica PARFOR, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Programa de Educação
Superior para o Desenvolvimento Regional - PROESDE, Idiomas sem Fronteiras - IsF, Rede
Internacional de Escolas Criativas - RIEC, todos voltados para a formação de professores;
9. Elaborar relatórios parcial/final do projeto e artigo/resumos a partir dos resultados alcançados na
área de Matemática;

10. Apresentar os resultados dos projetos em eventos científicos, destacando a MIPE e o Seminário
das Licenciaturas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para graduando
preferencialmente do curso de História (Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: 01 vaga para graduando preferencialmente do curso de Letras
(Licenciatura) ou demais cursos de Licenciatura.
Perfil do Candidato:
1. HABILIDADES: Conhecimento prático básico do Word, Excel, Power Point, Google Drive e escrita
acadêmica (dentro das normas da Língua Portuguesa).
2. CARACTERÍSTICAS E ATITUDES PESSOAIS ESPERADAS: ser proativo, ter iniciativa e
autodeterminação, ter espírito inquisitivo.
3. ATITUDES PESSOAIS A SEREM COBRADAS: Assiduidade e cumprimento do horário e o
comparecimento nas ações programadas; observância das normas internas, discrição quanto aos
assuntos sigilosos; facilidade de se integrar com os colegas e no ambiente de trabalho; disposição
para cooperar com os colegas e atender prontamente as atividades solicitadas; comprometimento
demonstrado para as tarefas a serem realizadas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Análise de currículo.
2. Prova escrita: elaboração de uma redação sobre o tema: “A importância do professor no processo
ensino-aprendizagem” (critérios de avaliação: redação coerente com o tema; estruturação lógica da
redação, objetividade e argumentação).
3. Entrevistas: serão realizadas entrevistas com os 03 (três) candidatos que obtiveram a melhor nota
na prova escrita. O objetivo da entrevista é identificar as características e atitudes pessoais dos
candidatos. Serão considerados e avaliados na entrevista formas de comunicação, motivação e
autonomia para a realização de trabalhos de extensão e expressões formais da linguagem.
Cronograma da seleção:
- Período de inscrição dos candidatos - 06 a 12 de março – Entrega dos currículos via e-mail
henriette@furb.br
- Prova escrita: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na sala A
205.
- Entrevistas individuais: 13/03/2019 (quarta-feira), das 14h às 15h, na sala I 610 ou 19h às 20h, na
sala A 205. As entrevistas serão logo após a prova escrita.
- Entrega de resultado de seleção: 18/03/2019

Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Departamentos de
Ciências Naturais (T-203), História e Geografia (R-111), Letras (I-202), Matemática (DM) (I-608), e
comunicação direta ao e-mail dos candidatos.

Anexo 49
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 933/2018 Edujornalismo para o Letramento Digital - uma proposta interdisciplinar
Coordenador: Sandro Lauri da Silva Galarça

O bolsista de CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO deverá:
a)! participar dos encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas e
docentes responsáveis pelo projeto;
b)! participar das atividades de planejamento e apresentação detalhada do projeto na semana de
formação docente na escola
c)! colaborar na produção do conteúdo e layout base para a plataforma tecnológica ubíqua;
d)! realizar o desenvolvimento tecnológico da plataforma, de maneira interdisciplinar;
e)! participar das atividades de planejamento e participar na MIPE;
f)! auxiliar no planejamento do seminário;
g)! participar do seminário interdisciplinar;
h)! auxiliar na confecção do relatório final;
i)! auxiliar na produção do artigo científico.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para estudantes dos cursos
de Bacharelado em Ciência da Computação ou Sistemas de Informação qualquer semestre.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no semestre a
que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ter domínio de programação; ter domínio das ferramentas de tecnologia digital
(como Power Point, Word, Excel básico etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ser
proativo e ter autonomia. Desejáveis conhecimentos em Unity e Vuforia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O processo de seleção será realizado por meio de três instrumentos de avaliação:
(ETAPA1) análise do currículo;
(ETAPA2) prova escrita com tema a ser indicado no ato da prova. Temática básica: Programação em
Java.
(ETAPA3) entrevista com os 3 melhores avaliados na etapa escrita.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho distribuídos de segunda a sexta-feira;
demonstrar pró-atividade e autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.

Cronograma da seleção:
Etapa 1 (6 a 12/03/2019):
Envio de currículos para o e-mail: mattos@furb.br
Etapa 2 (15/03/2019): Prova escrita
Local: LDTT – Laboratório de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia (S223)
Horário: das 14h às 16h (início às 14h)
Etapa 3 (15/03/2019) – Entrevista
Local: Sala S-223 (LDTT), com o Prof. Mauro Mattos
Horário: das 16h às 17h

Data e local de publicação do resultado final: 15 a 18 de março, no endereço:
http://www.furb.br/web/1366/relacao-com-a-comunidade/programas-de-bolsas

Anexo 49.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 933/2018 Edujornalismo para o Letramento Digital - uma proposta interdisciplinar
Coordenador: Sandro Lauri da Silva Galarça
Plano de Trabalho do Bolsista do curso de Letras:
a)
Participar de encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas e
docentes responsáveis pelo projeto.
b)
Planejar e apresentar o projeto nas escolas participantes do projeto.
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 a plataforma tecnológica ubíqua.
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.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s) : 01 vaga para estudante do curso de
Letras.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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; ser pró-ativo e
ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Entrevista e
análise de currículo.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e
autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção :
06/03 a 12/03/2019 – Período de inscrição
As inscrições devem ser feitas por e-mail (kzcunha@furb.br). O estudante deverá informar
seu nome completo, número de matrícula e telefone. Prova e Entrevista: 13/03/2019
Local: Sala I-202
Horário: 18h às 22h
Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados: 15 a 18 de março
Local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de
Ciências da Educação, Artes e Letras e Departamento de Letras Início de
atividades dos Bolsistas: 19 de março

Anexo 49.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 933/2018 Edujornalismo para o Letramento Digital - uma proposta interdisciplinar
Coordenador: Sandro Lauri da Silva Galarça
Plano de Trabalho do Bolsista do curso de Jornalismo:
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) : 1 (uma) vaga para
estudante do curso de Jornalismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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 :
06/03 a 12/03/2019 – Período de inscrição
Local: Secretaria do CCHC
Horário: das 8h às 22h
Prova e Entrevista: 14/03/2019
Local: Sala R-129, com o Prof. Sandro Lauri da Silva Galarça
Horário: das 14h às 16h30
Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados: 15 a 18 de março

Local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de
Ciências Humanas e da Comunicação, sala R-129
Início de atividades dos Bolsistas: 19 de março

Anexo 49.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 933/2018 Edujornalismo para o Letramento Digital - uma proposta interdisciplinar
Coordenador: Sandro Lauri da Silva Galarça
Plano de Trabalho do Bolsista do curso de História:
a)
Participar de encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas e
docentes responsáveis pelo projeto.
b)
realizar leituras e fichamentos do projeto e bibliografia indicada pelos docentes, bem como
sobre o tema da História e Imprensa e fontes históricas relacionadas ao jornalismo, como
periódicos e imagens;
c)
Auxiliar na preparação da apresentação do projeto nas escolas participantes;
d)
Auxiliar na preparação, acompanhar e contribuir durante as oficinas;
e)
Contribuir na elaboração de conteúdo a respeito da História e suas relações com a grande
mídia;
f)
Preparar e elaborar o resumo e apresentação para MIPE (2019);
g)
Contribuir na elaboração do relatório final;
h)
Contribuir para a redação do artigo científico;
i)
Avaliar junto com a equipe os resultados obtidos durante a vigência do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s) : 01, preferencialmente estudante
do curso de HISTÓRIA. Entretanto, se a vaga não for preenchida podem concorrer
acadêmicos dos cursos do Centro de Ciência Humanas e da Comunicação.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais ( R$ 502,80)
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: Para a execução do plano de atividades é necessário gosto pela leitura, boa
capacidade de compreensão e síntese das leituras, dominar a escrita de acordo com os padrões
científicos/acadêmicos, vontade de aprimorar conhecimentos e habilidades para exercício da
licenciatura.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo, com valor de 2 pontos
(obrigatoriamente da Plataforma Lattes); em data previamente divulgada será realizada prova
escrita na sala R-129, com valor de 7 pontos (a partir de texto entregue pela docente
extensionista no momento da avaliação); após a prova, em data previamente divulgada, será
realizada a entrevista (na sala R-129), com valor de 1 ponto. Critério de desempate: média geral
da graduação. Critérios de seleção:
Currículo - valoriza-se a experiência anterior como bolsista de extensão ou pesquisa; participação
em eventos científicos, estágio na área de graduação, produção científica. Prova escrita compreensão do texto, redação dentro dos parâmetros acadêmicos, capacidade de argumentação
coerente e relacionada ao tema do texto; percepção dos conceitos e principais ideias do autor
selecionado.

Cronograma da seleção :
06/03 a 12/03/2019 – Período de inscrição
Local: Secretaria do CCHC
Horário: das 8h às 22h
Prova e Entrevista: 13/03/2019
Local: Sala R111-B Horário: 17h
Entrega das atas de seleção e Divulgação dos Resultados: 15 a 18 de março
Local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Centro de
Ciências Humanas e da Comunicação, Departamento de História Início de
atividades dos Bolsistas: 19 de março

Anexo 50
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 842/2018 Projeto Focus
Coordenador: Profa. Cynthia Morgana Boos de Quadros
Plano de Trabalho do Bolsista: (ADMINISTRAÇÃO ou MARKETING )
-

Ler e fichar conteúdos sobre identidade regional.
Participar das reuniões para a definição dos temas/ abordagens.
Participar da definição da base teórica que orientará os estudos.
Participar da definição dos procedimentos metodológicos.
Participar da elaboração dos planos de trabalho.
Pré-testar o instrumento de coleta de dados.
Participar do treinamento dos entrevistados.
Realização e supervisão dos trabalhos de campo (entrevistas, crítica e verificação
telefônica dos questionários).
Codificar as perguntas abertas dos questionários.
Digitar os questionários em planilha de excel.
Participar da confecção: apresentação gráfica dos resultados e análise.
Agendar e organizar as apresentações dos resultados do projeto para os parceiros
externos e comunidade acadêmica.
Aplicar o questionário quantitativo de avaliação com a comunidade acadêmica
envolvida no projeto.
Participar na elaboração do relatório final.
Elaborar artigos científicos juntamente com o professor coordenador do projeto e
demais bolsistas.
Participar da MIPE 2019.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (UMA) vaga para acadêmico
do curso de Administração OU do Curso de Tecnólogo em Marketing.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado, em
qualquer uma das fases dos referidos cursos.
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; ser pró-ativo
e ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e
autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:

Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o email: cfalaster@furb.br
EtapEtapa 2 (14/03): entrevista com os candidatos na sala D102, entre 14h e 16h., com o Prof.
Chr Christian Falaster.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Cursos de
Administração e Marketing / CCSA.

Anexo 50.1
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 842/2018 Projeto Focus
Coordenador: Profa. Cynthia Morgana Boos de Quadros
Plano de Trabalho do Bolsista: (CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO ou SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO )

-

Ler e fichar conteúdos sobre identidade regional.
Participar das reuniões para a definição dos temas/ abordagens.
Participar da definição da base teórica que orientará os estudos.
Participar da definição dos procedimentos metodológicos.
Participar da elaboração dos planos de trabalho.
Desenvolver uma sistema de plataforma de conectividade para a ampla socialização
dos resultados do Projeto.
Participar na elaboração do relatório final.
Elaborar artigos científicos juntamente com o professor coordenador do projeto e
demais bolsistas.
Participar da MIPE 2019.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (UMA) vaga para acadêmico
do curso de Ciências da Computação OU do Curso de Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado, em
qualquer uma das fases dos referidos cursos.
Perfil do Candidato: ter conhecimentos básicos em programação web; ser pró-ativo e ter
autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e
autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o email lpa@furb.br
EtapEtapa 2 (14/03):
Entrevista com os candidatos na sala S 223 (LDTT), entre 10h e 12h.(Prof. Luciana Koehler
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais dos Cursos de
Ciências da Computação e Sistemas de Informação / CCEN

Anexo 50.2
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 842/2018 Projeto Focus
Coordenador: Profa. Cynthia Morgana Boos de Quadros
Plano de Trabalho do Bolsista: (JORNALISMO ou PUBLICIDADE E PROPAGANDA)
-

Ler e fichar conteúdos sobre identidade regional.
Participar das reuniões para a definição dos temas/ abordagens.
Participar da definição da base teórica que orientará os estudos.
Participar da definição dos procedimentos metodológicos.
Participar da elaboração dos planos de trabalho.
Pré-testar o instrumento de coleta de dados.
Participar do treinamento dos entrevistados.
Supervisionar os trabalhos de campo (entrevistas, crítica e verificação telefônica dos
questionários).
Codificar as perguntas abertas dos questionários.
Digitar os questionários em planilha de excel.
Participar da confecção: apresentação gráfica dos resultados e análise.
Agendar e organizar as apresentações dos resultados do projeto para os parceiros
externos e comunidade acadêmica.
Aplicar o questionário quantitativo de avaliação com a comunidade acadêmica
envolvida no projeto.
Participar na elaboração do relatório final.
Elaborar artigos científicos juntamente com o professor coordenador do projeto e
demais bolsistas.
Participar da MIPE 2019.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (UMA) vaga para acadêmico
do curso de Publicidade e Propaganda OU do Curso de Jornalismo.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado, em
qualquer uma das fases dos referidos cursos.
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; ser pró-ativo
e ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e
autonomia; demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:

Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o
email: extensaocomunicacaofurb@gmail.com.
No e-mail deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
EtapEtapa 2 (13/03): entrevista com os candidatos na sala R-202, entre 16h e 18h., com a Profa.
CyCCynthia Quadros.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso de
Publicidade e Propaganda / Murais do CCHC, Sala R 202 (Kafofo da Publicidade)

Anexo 50.3
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: 842/2018 Projeto Focus
Coordenador: Profa. Cynthia Morgana Boos de Quadros
Plano de Trabalho do Bolsista: (PUBLICIDADE E PROPAGANDA)
-

Ler e fichar conteúdos sobre identidade regional.
Participar das reuniões para a definição dos temas/ abordagens.
Participar da definição da base teórica que orientará os estudos.
Participar da definição dos procedimentos metodológicos.
Participar da elaboração dos planos de trabalho.
Pré-testar o instrumento de coleta de dados.
Participar do treinamento dos entrevistados.
Supervisionar os trabalhos de campo (entrevistas, crítica e verificação telefônica dos
questionários).
Codificar as perguntas abertas dos questionários.
Digitar os questionários em planilha de excel.
Participar da confecção: apresentação gráfica dos resultados e análise.
Agendar e organizar as apresentações dos resultados do projeto para os parceiros externos
e comunidade acadêmica.
Aplicar o questionário quantitativo de avaliação com a comunidade acadêmica envolvida no
projeto.
Participar na elaboração do relatório final.
Elaborar artigos científicos juntamente com o professor coordenador do projeto e demais
bolsistas.
Participar da MIPE 2019.

Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (UMA) vaga para acadêmico do curso
de Publicidade e Propaganda.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado, em qualquer
uma das fases do curso.
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; ser pró-ativo e ter
autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo.
Critérios: ter disponibilidade de 16h semanais de trabalho; demonstrar pró-atividade e autonomia;
demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:

Etapa 1 (06 a 12/03): envio de currículos para o email: extensaocomunicacaofurb@gmail.com.
No e-mail deve constar o nome do projeto que você está se candidatando.
EtEtEtapa 2 (13/03): entrevista com os candidatos na sala R-202, entre 16h e 18h., com a Profa.
CynCynthia Quadros.
Etapa 3 (18/03): divulgação do resultado.
Data e local de publicação do resultado final: Website FURB, Murais do Curso de Publicidade e
Propaganda / Murais do CCHC, Sala R 202 (Kafofo da Publicidade)

Anexo 51
PROCESSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
Projeto: H2CO - Repensando o Ciclo de Vida do Formaldeído – Sipex nº898/2018
Coordenador: Ailton Cardoso
Professor responsável pelo bolsista: Nicolau Cardoso Neto
Plano de Trabalho do Bolsista:
Após ter sido aprovado no processo de seleção para este projeto de extensão, iniciar as atividades
no dia 19/03/2019, previsto pelo cronograma corrigido da DAEX/FURB.
Apropriar-se conteúdo do Projeto de Extensão submetido para entender o todo e a forma como
está estruturado. Identificar os procedimentos de utilização dos banhos de formaldeído para
preservação de peças anatômicas no Laboratório de Anatomia Humana.
Propor metodologia inovadora para controle das concentrações de formaldeído nos banhos e
ampliação do tempo de vida útil das soluções.
Estudar e propor alternativas para descarte das soluções dos banhos das peças anatômicas.
Produzir material informativo (digital) de educação ambiental com explicação sobre o controle,
manuseio e descarte adequado do formaldeído.
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.
Submeter trabalho desenvolvido no projeto à MIPE em 2019.
Elaborar e entregar o relatório final.
Produzir um (01) artigo técnico-científico relacionado a proposta do projeto, evidenciando
experiências, resultados, conceitos, metodologia, métodos e/ou técnicas concretizados de
particular utilidade na extensão universitária.
Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 (uma) vaga
Cursos vinculados: Química, Engenharia Química, Ciências Biológicas (Licenciatura e
Bacharelado) e Medicina Veterinária. Será possível a participação de aluno que já tenha trabalhado
com o tema resíduos perigosos em projeto de extensão, ou como bolsista de pesquisa.
Valor da Bolsa:
10 créditos mensais.
Período de duração da bolsa:
10 meses
Condições para candidatura:
Ser estudante de graduação da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa e não estar nem na primeira e nem na última fase do curso.
Perfil do Candidato:
O candidato deve apresentar interesse em trabalhar com resíduos perigosos e gestão ambiental.
Também deve provar ter motivação e afinidade com o tema do projeto. Deve provar ter
disponibilidade de horário e mostrar-se disposto a trabalhar em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será avaliado em 3 quesitos:
5. Média geral do histórico escolar do curso de graduação no qual está regularmente
matriculado, que corresponderá à nota de 0 a 10;
10. Entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da
comissão que fará a entrevista, com nota de 0 a 10;

11. Participação em projeto de extensão, nota de 0 a 10.
Para a nota final será feita a média aritmética das três notas.
A comissão que fará a entrevista será composta pelos três docentes do projeto. Caso ocorra a falta
justificada de qualquer um dos membros da comissão que fará a entrevista, este poderá ser
substituído por um docente ou servidor técnico administrativo vinculado ao projeto.
O critério de avaliação para o quesito 1 é a média geral do histórico escolar, que pretende avaliar
o desempenho acadêmico do estudante.
Os critérios de avaliação para o quesito 2 são comportamento e habilidade de comunicação do
candidato durante a entrevista, ter disponibilidade de horário e motivação para a execução das
atividades relacionadas ao projeto, ter disposição para trabalho em equipe, ter interesse e
conhecimento sobre questões relacionadas a resíduos perigosos e gestão ambiental.
O critério de avaliação do quesito 3 é ter participado formalmente de projeto de extensão da FURB
e estar adimplente com todas as suas obrigações acadêmicas. Para cada semestre participado, o
candidato receberá 1 ponto. Caso não haja nenhum candidato que se enquadre no quesito 3, os
candidatos serão avaliados pela participação em projeto de pesquisa, monitoria ou estágio
extracurricular, recebendo 1 ponto para cada semestre. A nota neste quesito será proporcional à
pontuação adquirida pelos candidatos, sendo 10 a nota do candidato que tiver a maior pontuação.
Cronograma da seleção:
O edital de seleção será divulgado no dia 06/03/2019 na Website FURB, e-mails dos acadêmicos
e murais dos cursos de Química, Engenharia Química, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária.
Nos dias 06 a 12 de março serão realizadas as inscrições que devem ser enviadas para o e-mail
ncardoso@furb.br , deverá ser enviado junto com o e-mail cópia do histórico escolar e comprovante
de participação em projeto de extensão da FURB. A entrevista será realizada no dia 12 de março,
às 14h, na sala B-106 (Campus I), por ordem de inscrição, e a divulgação do resultado ocorrerá no
dia 18/03/2019.
Data e local de publicação do resultado final:
Data da publicação 18/03/2019.
Website FURB, Murais dos cursos de Química, Engenharia Química, Ciências Biológicas,
Medicina Veterinária.

