ANEXO 1
PROGRAMA: 576/2021 – PROGRAMA COMUNICAÇÃO E COMUNIDADE
2022-2023
COORDENADOR: Profa Dra Fabricia Durieux Zucco
Plano de Trabalho do Bolsista:
Leitura e fichamento acerca do tema Comunicação e Comunidade. Reuniões com
grupos específicos para mobilização e apresentação do Programa (MAR-OUT).
Divulgar os resultados dos projetos na mídia regional (OUT-NOV). Reuniões
quinzenais com professores extensionistas e acadêmicos (bolsistas) para o
acompanhamento e suporte nas ações. (ABR-DEZ). Produção de vídeo institucional
(MAR-JUN). Apoio coleta dados campo FOCUS (ABR-MAI; SET-OUT). Elaboração
diário de campo (JUL e DEZ). Elaboração relatório final (NOV). Participacao na MIPE
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade
e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Boa comunicação; criatividade; capacidade para resolução de
problemas; organização e planejamento e capacidade de trabalhar 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 da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office e Adobe.
Domínio das ferramentas de mídias digitais. experiência em criação e layout
publicitário.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: agenciafurb@gmail.com.
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega da ata de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 2
PROJETO: 577/2021 - COMUNICA FURB - BIÊNIO 2022-2023
COORDENADOR: Prof. Dr. Rafael José Bona
Plano de Trabalho do Bolsista:
O plano de trabalho do bolsista é semanal e este deverá, juntamente com o
professor: definir o que será produzido; contatar o coordenador de curso ou projeto
de pesquisa ou extensão; decidir como será o roteiro; redigir o roteiro; agendar as
gravações; reservar os equipamentos; produzir o vídeo (gravação); decupar as
imagens; editar o material selecionado; dar retorno ao coordenador; produzir e
divulgar o material nas redes sociais digitais (YouTube, Facebook, Instagram e
IGTV); zelar por todo o equipamento e pela imagem da universidade; e participar
da MIPE/FURB.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de
Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade
e Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
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:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: agenciafurb@gmail.com.
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 3
PROJETO: 581/2021 – COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SOCIAL 2022-2023
COORDENADOR: Profa Dra Fabricia Durieux Zucco
Plano de Trabalho do Bolsista:
Reuniões para apresentação do projeto junto aos voluntários (MAR). Realização de
pesquisa bibliográfica acerca do tema da Comunicação Comunitária técnicas de
persuasão e abordagens da causa social da entidade atendida (MAR e AGO). Organizar
as Visitas às entidades selecionadas (ABR e AGO). Acompanhar e consolidar o
diagnóstico da situação-problema das entidades (ABR e SET). Organizar e acompanhar
a reunião para validação e discussão da instrumentalização da campanha com os
voluntários (ABR e SET) Registrar o desenvolvimento do conceito criativo
desenvolvido pela equipe (ABR e SET). Acompanhamento das reuniões de
brainstorming criativo com a equipe (MAI, JUN, OUT, NOV). Participação na criação
de layouts e textos publicitários (MAI, JUN, OUT, NOV) Arte finalização das peças
publicitárias (MAI, JUN, OUT, NOV) Participação na MIPE. Apresentação das
campanhas completas para os atores externos e validação dos conteúdos (JUL e NOV).
Aplicação do instrumento qualitativo de avaliação do projeto junto ao público externo
(NOV). Aplicação do instrumento quantitativo de avaliação do projeto junto ao público
interno (NOV). Elaboração do relatório (NOV). Todas as atividades devem ser
relatadas no diário de campo.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade
e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Boa comunicação; criatividade; capacidade para resolução de
problemas; organização e planejamento e capacidade de trabalhar 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 da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office e Adobe.
Domínio das ferramentas de mídias digitais. experiência em criação e layout
publicitário.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: agenciafurb@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Resultado final https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 4
PROJETO FOCUS: 601/2021
COORDENADOR: Profa. CYNTHIA MORGANA BOOS DE QUADROS
Plano de Trabalho do Bolsista:
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. - Pretextar o instrumento de coleta de dados. Participar do treinamento dos entrevistadores. - Participar dos trabalhos de campo
(entrevistas, crítica e verificação telefônica dos questionários) - Codificar as perguntas
abertas dos questionários. - Digitar os questionários em planilha de excel. - Participar
da confecção do relatório: apresentação gráfica dos resultados e análise. - Agendar e
organizar as apresentações dos resultados do projeto para os parceiros externos e
comunidade acadêmica. - Aplicar o questionário quantitativo de avaliação com a
comunidade acadêmica envolvida no projeto. - Participar na elaboração do relatório
final. - Elaborar 2 artigos científicos juntamente com o professor coordenador do
projeto. - Participar da MIPE 2022 e 2023. Cronograma das atividades previsto no
Projeto disponível no Sipex.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade
e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e
Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Boa comunicação; desenvoltura para realizar entrevistas
pessoais e por telefone; capacidade para resolução de problemas; organização e
planejamento e capacidade de trabalhar 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 da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: agenciafurb@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 5
PROGRAMA: 597/2021 PROGRAMA: PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA
FORMAÇÃO PARA A CULTURA DIGITAL
COORDENADORA: Profa Luciana Pereira de Araújo Kohler
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista de extensão remunerado está alocado no projeto FURBOT e será
responsável pelas seguintes atividades: Participar das reuniões de brainstorming
criativo com a equipe. Participar da definição dos objetivos de aprendizagem e
levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto. Participar do
desenvolvimento do jogo e do servidor com base no modelo de prototipação
evolutiva. Participar da especificação e avaliação/validação in-house dos construtos
produzidos. Desenvolver a documentação do software. Participar das reuniões com a
equipe e com diferentes atores envolvidos no projeto. Participar da elaboração do site
e de materiais com guias sobre uso das ferramentas envolvidas no projeto.
Acompanhar os indicadores de uso do jogo. Participar das oficinas de formação de
professores, bem como das oficinas na ETEVI. Participar do fórum de extensão,
seminários promovidos pela DAEX e MIPE/FURB. Elaborar relatórios semestrais
sobre as atividades do projeto e participar da elaboração de artigos científicos para a
divulgação em eventos da área.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Design ou Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Design ou Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Ter domínio de programação para o ambiente Unity ou
programação C# OU ter habilidades com desenho 2D, ter domínio das ferramentas de
tecnologia digital (como Power point, Word, Excel básico etc.) para sistematização e
divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia; ter habilidades para
trabalhar em grupo.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente a vaga, conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office e Adobe.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: lpa@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 6
PROGRAMA: 605/2021 ODONTOGAME: Pensamento Computacional e Saúde
Bucal
COORDENADOR: Prof Dalton Solano dos Reis
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe. Participar da definição
dos objetivos de aprendizagem e levantamento dos requisitos funcionais e não
funcionais do projeto. Participar do desenvolvimento do jogo e do servidor com base
no modelo de prototipação evolutiva. Participar da especificação e avaliação/validação
in house dos construtos produzidos. Desenvolver a documentação do software.
Participar das reuniões com a equipe e com diferentes atores envolvidos no projeto.
Participar da elaboração do site e de materiais com guias sobre uso das ferramentas
envolvidas no projeto. Acompanhar os indicadores de uso do jogo. Participar das
oficinas de formação de professores, bem como das oficinas nas escolas. Participar do
fórum de extensão, seminários promovidos pela DAEX e MIPE/FURB. Elaborar
relatórios semestrais sobre as atividades do projeto e participar da elaboração de artigos
científicos para a divulgação em eventos da área.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Ciência da
Computação ou Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação ou Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre de
2022/1.
Perfil do Candidato: Ter domínio em programação, e ter interesse em aprender o
ambiente Unity (motor de jogos) com programação C#; ser pró-ativo e ter autonomia;
ter habilidades para trabalhar em grupo.
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. Conhecimentos básicos de programação.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: dalton@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 7
PROGRAMA: 615/2021 FURBOT: desenvolvimento cognitivo com base no
pensamento computacional - Fase V
COORDENADORA: Profa Luciana Pereira de Araújo Kohler
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das reuniões de brainstorming criativo com a equipe. Participar da definição
dos objetivos de aprendizagem e levantamento dos requisitos funcionais e não
funcionais do projeto. Participar do desenvolvimento do jogo e do servidor com base
no modelo de prototipação evolutiva. Participar da especificação e avaliação/validação
in house dos construtos produzidos. Desenvolver a documentação do software.
Participar das reuniões com a equipe e com diferentes atores envolvidos no projeto.
Participar da elaboração do site e de materiais com guias sobre uso das ferramentas
envolvidas no projeto. Acompanhar os indicadores de uso do jogo. Participar das
oficinas de formação de professores, bem como das oficinas na ETEVI. Participar do
fórum de extensão, seminários promovidos pela DAEX e MIPE/FURB. Elaborar
relatórios semestrais sobre as atividades do projeto e participar da elaboração de artigos
científicos para a divulgação em eventos da área.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Design ou Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Design ou Publicidade e Propaganda,
regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Ter domínio de programação para o ambiente Unity ou
programação C# OU ter habilidades com desenho 2D, ter domínio das ferramentas de
tecnologia digital (como Power point, Word, Excel básico etc.) para sistematização e
divulgação dos resultados; ser pró-ativo e ter autonomia; ter habilidades para trabalhar
em grupo.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente a vaga, conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office e Adobe.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: lpa@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 8
PROJETO: 653/2021 - Edujornalismo e Letramento Digital
COORDENADOR: Sandro Lauri da Silva Galarça
Plano de Trabalho do Bolsista:
a) Participar de encontros interdisciplinares envolvendo os bolsistas de todas as áreas e
docentes responsáveis pelo projeto.
b) Elaborar e colaborar com a formação de professores junto ao Espaço de Formação e
Experimentação em Tecnologias para Professores (Efex) c) Planejar e apresentar o
projeto na semana de formação docente na Escola de Educação Básica
Professora Elza Pacheco.
d) Planejar e ministrar oficinas interdisciplinares sobre EduJornalismo e Letramento
Digital.
e) Planejar e ministrar oficinas de produção de conteúdo informativo digital
multimídia, em formato de texto escrito ou oral.
f) Participar da MIPE.
g) Participar do seminário interdisciplinar.
h) Elaborar relatório final de atividades.
i) Elaborar artigo científico para divulgação das ações do projeto.
j) Colaborar em outras atividades para o andamento do projeto conforme houver
necessidade.
k) Produzir conteúdo para o Blog do Edujornalismo.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
1 (uma) vaga preferencialmente para estudante do curso de Jornalismo.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ter domínio da norma culta da língua portuguesa para
elaboração de relatórios, artigos e pôsteres; ter domínio das ferramentas de tecnologia
digital (como power point, word, excel básico etc.) para sistematização e divulgação
dos resultados; qualidade e agilidade na produção de textos jornalísticos; ser pró-ativo
e ter autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Etapa 1. Entrevista e análise de currículo.
Etapa 2. Prova teórica. Critérios: Domínio na escrita, qualidade geral do texto, coesão
e coerência na argumentação.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: sgalarca@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 9
PROGRAMA: Toque Terapêutico: para o corpo, mente e espírito - 598/2021
COORDENADOR: Caio Maurício Mendes de Cordova
Plano de Trabalho do Bolsista:
-Auxílio na organização das atividades dos diferentes projetos
- divulgação e realização das atividades
-auxílio na preparação e gerenciamento das inscrições dos atendimentos
-auxílio na elaboração das listas de presença e certificação das atividades
-auxílio na elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das
atividades
-auxílio na elaboração de relatórios das atividades.
Orientador: Prof. Dr. Caio Maurício Mendes de Cordova.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, dos cursos da área da saúde da FURB.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação dos cursos da área da saúde
da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere à concessão da bolsa,
com disponibilidade de horário nas sextas-feiras ou nas segundas-feiras pela manhã.
Perfil do Candidato:
Conhecimento e formação em alguma prática integrativa em saúde, aluno dos Cursos
da área da saúde da FURB. Disponibilidade de horário para as atividades propostas, as
sextas feiras ou nas segundas-feiras de manhã, com boas habilidades de organização,
empatia, e relacionamento interpessoal, conhecimento sobre mídias sociais,
conhecimento em práticas alternativas em saúde.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista se
necessário. Critérios de avaliação: experiência e formação nas práticas envolvidas,
habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, empatia, índice acadêmico.
Para inscrição enviar e-mail para: cmcordova@furb.br, com nome completo, Curso,
Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e histórico escolar da graduação, bem como
comprovantes de cursos e formações em relacionadas à proposta.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: cmcordova@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 10
PROJETO: Toque Terapêutico na FURB - 676/2021
COORDENADOR: Caio Maurício Mendes de Cordova
Plano de Trabalho do Bolsista:
-Auxílio na organização, divulgação e realização das atividades;
-Preparação e gerenciamento das inscrições das atividades;
-Elaboração das listas de presença e certificação das atividades;
-Elaboração dos formulários e compilação dos dados de avaliação das atividades;
-Elaboração de relatórios das atividades;
-Elaboração de resumos e apresentação de trabalho na MIPE 2022 e 2023.
-Elaboração de resumos e apresentação de trabalho em congressos
-Auxílio na elaboração das atividades via redes sociais.
Orientador: Prof. Dr. Caio Maurício Mendes de Cordova.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, dos cursos da área da saúde da FURB.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação dos cursos da área da saúde
da FURB, regularmente matriculado no semestre a que se refere à concessão da bolsa,
com disponibilidade de horário nas sextas-feiras ou nas segundas-feiras pela manhã.
Perfil do Candidato:
Conhecimento e formação em alguma prática integrativa em saúde, aluno dos Cursos
da área da saúde da FURB. Disponibilidade de horário para as atividades propostas, as
sextas feiras ou nas segundas-feiras de manhã, com boas habilidades de organização,
empatia, e relacionamento interpessoal, conhecimento sobre mídias sociais,
conhecimento em práticas alternativas em saúde.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise de currículo e entrevista se
necessário. Critérios de avaliação: experiência e formação nas práticas envolvidas,
habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, empatia, índice acadêmico.
Para inscrição enviar e-mail para: cmcordova@furb.br, com nome completo, Curso,
Fase, e anexar cópia (PDF) do currículo e histórico escolar da graduação, bem como
comprovantes de cursos e formações em relacionadas à proposta.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: cmcordova@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 11
PROJETO: Práticas Integrativas e Complementares na Escola
COORDENADOR: Caroline Valente
Plano de Trabalho do Bolsista:
Antes de iniciar as atividades, será realizada uma formação inicial, que poderá ser
online ou presencial, sobre a temática das PICs. Também será explicado sobre o
projeto, sobre as atividades que ele vai desenvolver. Sobre os prazos, processos de
trabalhos da equipe, as obrigatoriedades do projeto e sobre o registro mensal das
atividades. O bolsista irá auxiliar na organização, divulgação, postagens, inscrição e
compilação dos dados de avaliação dos cursos e formação com de reiki, florais, do-in,
auriculoterapia e aromaterapia e dos atendimentos com floral. Elaboração dos diários
de bolsistas (2 por ano). Participação na MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s):
01 vaga, cursos da área saúde (Medicina, Fisioterapia, Farmácia e Biomedicina)
Valor da Bolsa: 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos
matriculados no último semestre do curso. Preferencialmente acadêmico que já possua
conhecimento e formação em PICs
Perfil do Candidato: Organizado, criativo, proativo, comunicativo, interesse em
produção cientifica, conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento das PICs. 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 reiki, auriculoterapia,
floral, aromaterapia e do-in.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição pelo e-mail
carolvalente11@gmail.com, onde será agendada a data e o local da entrevista com a
professora Caroline. Na entrevista deverá ser entregue currículo do aluno. Os critérios
de avaliação: disponibilidade de horário; voluntário do projeto de extensão; experiência
nas PICs; participação em projeto de extensão; afinidade com reiki, do-in, florais,
auriculoterapia, aromaterapia e outras práticas complementares; trabalhos apresentados
na área; disponibilidade de trabalho voluntário. Preferencialmente acadêmico que já
possua conhecimento e formação em PICs
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: carolvalente11@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 12
PROJETO: PRATICANDO AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E
COMPLEMENTARES
COORDENADORA: Morgana Kretzschmar
Plano de Trabalho do Bolsista: Bolsista para acompanhar as Profas. Morgana
Kretzschmar, Caroline Valente e Mirele Titton Calderari.
⋅ Participar das reuniões com os membros da equipe para interação, planejamento e
organização das oficinas de Aromaterapia e Do-In, práticas de Arteterapia e aplicação
de Reiki associado à Aromaterapia.
⋅ Participar das reuniões para treinamento e capacitação para a realização das atividades
desenvolvidas neste projeto.
⋅ Recepção e atendimento ao público participante das atividades deste projeto
⋅ Preparar e gerenciar as inscrições das oficinas de Aromaterapia e Do-IN.
⋅ Elaborar as listas de presença.
⋅ Elaborar formulários e compilar os dados de avaliação das atividades desenvolvidas
neste
projeto. ⋅ Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas neste projeto.
⋅ Produzir um resumo, painel e vídeo para apresentação na MIPE (2022 e 2023)
⋅ Colaborar na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no projeto,
conforme
orientação da Divisão de Apoio à Extensão.
⋅ Realizar digitação de textos e/ou revisão bibliográfica referente às atividades deste
projeto.
⋅ 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.
⋅ Mencionar sua condição de bolsista de extensão da FURB em qualquer publicação ou
trabalho apresentado.
⋅ Disponibilizar vinte (20) horas semanais ao projeto.
⋅ Cumprir o Plano de Trabalho proposto no projeto.
Bolsista que, preferencialmente, possua conhecimento em Práticas Integrativas e
Complementares dos Cursos de Fisioterapia, Farmácia Biomedicina, Nutrição,
Medicina, Artes e Psicologia.
Número de vagas disponíveis e curso(s) vinculado(s): 01 vaga, dos Cursos de
Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Medicina, Artes e Psicologia da FURB.
Valor da Bolsa: 800 reais
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere à concessão da bolsa. Não serão aceitos alunos
matriculados no último semestre do curso.
Perfil do Candidato: Organizado, criativo, proativo, comunicativo, ter interesse em
produção científica, conhecimento sobre mídias sociais, conhecimento em práticas
alternativas. Ter capacidade de organização de reuniões, idas a campo, emissão de
relatos contínuos, Organizar diário de campo, elaborar resumos e artigos a partir das
experiências. Preferencialmente com conhecimento de práticas integrativas e
aromaterapia, dos Cursos de Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Nutrição, Medicina,
Artes e Psicologia 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 o currículo vitae do aluno.
Critérios de avaliação: Análise de currículo (2pts) disponibilidade de horário (2);
voluntário em projetos de extensão (1); experiência nas práticas desenvolvidas neste
projeto (2); afinidade pelas atividades desenvolvidas no projeto (1); trabalhos
apresentados na área (1); disponibilidade de trabalho voluntário (1).
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: morganak@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 13
PROGRAMA: 620/2021 – Núcleo de Estudos e Ensino de Matemática
COORDENADOR(A): Viviane Clotilde da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista de Extensão Remunerado deverá cumprir suas 20 horas-semanais
desenvolvendo as seguintes atividades:
(1) Estudar a fundamentação teórica que envolve as discussões realizadas nas
formações;
(2) Participar ativamente das reuniões da equipe interna;
(3) Auxiliar na elaboração dos materiais para ampliação do acervo do NEEM;
(4) Auxiliar no empréstimo dos materiais do acervo do NEEM;
(5) Elaboração das atividades pedagógicas e materiais de divulgação dos projetos e do
programa;
(6) Acompanhamento das demandas registradas por meio das redes sociais, telefone e
e-mail e WattsApp institucional e avisar os responsáveis para agendamento;
(7) Elaborar resumo para a MIPE de 2022 e de 2023;
(8) Apresentar o projeto na MIPE de 2022 e de 2023;
(9) Elaborar e entregar quatro 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, o
segundo, no final do primeiro ano do projeto; o terceiro no final do primeiro semestre
do segundo ano e o quarto no final do segundo ano do projeto;
(10) Manter o laboratório NEEM organizado;
(11) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes;
(12) Auxiliar na elaboração do artigo e do relatório final.
* Entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo
disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no final do
primeiro semestre, juntamente com os
documentos de renovação da bolsa, e o segundo, juntamente com o relatório final do
projeto.
* Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Há 1 vaga para bolsista –
aceita-se acadêmicos do curso de Matemática, Pedagogia, Ciência da Computação ou
Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Ser dinâmico;
- Saber trabalhar no word, excel, internet.
- ter disponibilidade de manhã.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será submetido a entrevista onde será avaliada a relação com os aspectos
desenvolvidos no projeto (formação, produção de materiais e vídeos, ensino de
Matemática).

Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: neem@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 14
PROJETO: 621-2021 - Projeto Rede de Feiras de Matemática
COORDENADORA: Janaína Poffo Possamai
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Auxiliar na elaboração do esboço dos croquis do local de realização dos ambientes
das Feiras de Matemática; - Secretariar as reuniões da equipe técnica da RFMat;
- Auxiliar na elaboração e impressão de textos, fichas de inscrição e avaliação de
trabalhos;
- Auxiliar na reestruturação dos regimentos das Feiras;
- Auxiliar na 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 no atendimento da comunidade por meio de email e WhatsApp institucional;
- Apresentando o projeto na MIPE.
- 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 1 vaga para
bolsista – aceita-se acadêmicos do curso de Matemática, Pedagógica, Ciência
da Computação ou Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- 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:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: feiramat@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022

Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 15
PROJETO: 622/2021 – Formação Continuada de Professores que ensinam
Matemática: prática, pesquisas e BNCC
COORDENADOR(A): Viviane Clotilde da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista:
Estudar a fundamentação teórica que envolve as discussões realizadas nas formações.
Participar ativamente das reuniões da equipe interna.
Auxiliar na elaboração dos materiais necessários para as formações e das práticas
pedagógicas.
Elaborar os vídeos para serem disponibilizados nas redes sociais do NEEM.
Participar das análises dos resultados das formações.
Elaborar resumo para a MIPE.
Apresentar o projeto na MIPE.
Manter o Currículo Lattes atualizado.
Auxiliar na elaboração do artigo.
* Entregar dois diários de campo, referentes as suas atividades, um a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo
disponibilizado no site da Universidade. O primeiro deve ser entregue no final do
primeiro semestre, juntamente com os documentos de renovação da bolsa, e o segundo,
juntamente com o relatório final do projeto.
* Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Há 1 vaga para bolsista –
aceita-se acadêmicos do curso de Matemática, Pedagogia, Ciência da Computação ou
Sistemas de Informação.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
- Ser dinâmico;
- Saber trabalhar no word, excel, internet.
- ter disponibilidade de manhã.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
O candidato será submetido a entrevista onde será avaliada a relação com os aspectos
desenvolvidos no projeto (formação, produção de materiais e vídeos, ensino de
Matemática).
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: neem@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 16
PROJETO: 623/2021 – Matemática Paralela
COORDENADOR: Jonathan Gil Müller
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista de extensão poderá completar suas 20 horas semanais através de
desenvolvimento das seguintes atividades:
(a) auxiliar na execução e divulgação das oficinas escolares realizadas;
(b) elaborar os materiais necessários para realização das oficinas;
(c) auxiliar na aplicação dos questionários avaliativos das ações realizadas;
(d) tabular os dados obtidos nos indicadores de avaliação;
(e) realizar a manutenção e organização do acervo de materiais didáticos do laboratório
NEEM;
(f) organizar o espaço NEEM;
(g) desenvolver novos materiais didático-pedagógicos para o acervo NEEM;
(h) elaborar conteúdo digital direcionado ao ensino e aprendizagem da Matemática
para postagem nas redes sociais do NEEM;
(i) realizar postagens semanais nas redes sociais do NEEM com divulgações dos
materiais e ações do laboratório e dicas e sugestões para o ensino e aprendizagem da
Matemática.
(j) elaborar a apresentação do projeto para a MIPE;
(k) apresentar as ações desenvolvidas durante o projeto na MIPE;
(l) redigir quatro relatórios do bolsista de extensão;
(m) auxiliar na escrita do artigo científico;
(n) auxiliar na elaboração do relatório final do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): uma (01) vaga para
acadêmico regularmente matriculados no curso de Matemática, Pedagogia ou
Engenharias.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
em um dos cursos que se refere à concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: um acadêmico(a) engajado(a) e comprometido(a) com a
realização das atividades estabelecidas no plano de trabalho do bolsista. Saiba
manusear, ou tenha interesse e dedicação em aprender, o aplicativo GeoGebra,
programação em R e Python, edição de vídeos e imagens, plataforma Canva, pintura,
recorte e colagem de papel, e redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube).
Metodologia e processo de avaliação da seleção: entrevista com os candidatos
inscritos (presencial ou virtual, via plataforma Teams), objetivando conhecer as
disponibilidades para desempenhar as ações propostas pelo projeto e as características
do seu perfil que estão diretamente ou indiretamente relacionadas com o
desenvolvimento das atividades indicadas para o acadêmico bolsista.
Cronograma da seleção:
▪ Período de inscrição:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: jgmuller@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022

Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 17
PROGRAMA: 634/2021 Economia Solidária, inclusão socioeconômica e
cooperativismo social e de trabalho
COORDENADOR(A): Jaison Hinkel
Plano de Trabalho do Bolsista: Planejar o uso da estrutura física e dos equipamentos e
colaborar com a coordenação das atividades do Programa; Contribuir com o processo de
sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das associações/cooperativas; Realizar o registro fotográfico das atividades e elaborará a memória das ações
socioeducativas; Realizar pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e materiais
relevantes para reuniões e formações; Auxiliar na realização dos eventos e de atividades
dos projetos vinculados; Confeccionar materiais utilizados em palestras e eventos de
divulgação; Auxiliar na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos
da ITCP/FURB; Colaborar na elaboração do relatório anual, de artigo científico e demais
produtos previstos no programa, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão
(DAEX). Apresentar trabalhos em eventos, sempre que acordado com a equipe; Se
integrar com acadêmicos de outros cursos nas atividades de extensão e colaborar para
realização das atividades propostas nos projetos vinculados ao programa. Entregar 02
(dois) diários técnicos por ano referentes às suas atividades, 01 (um) a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo
disponibilizado no site da Universidade. Organizar arquivos do programa e manutenção
da ordem dos materiais no local. Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX 2022/2023 - Submeter
trabalho à MIPE e apresentá-lo seguindo o regulamento do evento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante do
curso de Nutrição
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais;
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade de
20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período
vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado:
a) Análise do histórico escolar;
b) Análise do currículo Lattes CNPq (não eliminatório). O histórico escolar e o currículo
Lattes CNPq devem ser encaminhados em anexo junto com a Ficha de Inscrição.
c) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar a Ficha de
Inscrição para jhinkel@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente
as seguintes informações:
1. Nome, Curso e Fase.
2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone.
3. Descrição do interesse em desenvolver ações no programa (máximo 10 linhas).
4. Disponibilidade de horário para atuar no programa (período e dias da semana).
c) Entrevista: Individual (10 minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista
coletiva no caso de ocorrer seleção de mais de 07 candidatos na Análise Documental.
Cronograma da seleção:

Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o email: jhinkel@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 18
PROJETO: 654/2021 Ações de reabilitação psicossocial em Blumenau e Indaial
COORDENADOR(A): Jaison Hinkel
Plano de Trabalho do Bolsista: auxiliar no planejamento, desenvolvimento e
avaliação das ações previstas no projeto: 36 (trinta e seis) oficinas teatrais; 36 (trinta e
seis) oficinas musicais; 20 (vinte) oficinas de produção de artesanato; 20 (vinte)
reuniões com os grupos assessorados para planejamento e avaliação das ações;
inserção de conteúdos relativos ao projeto em 04 disciplinas de graduação dos cursos
de Psicologia, Artes Visuais, Teatro e Música; 02 (dois) eventos sobre reabilitação
psicossocial envolvendo a comunidade acadêmica e externa; 02 (duas) oficinas sobre
reabilitação psicossocial oferecidas para usuários e profissionais vinculados aos
Serviços de Saúde Mental de Blumenau e Indaial; 04 (quatro) ações de divulgação na
mídia local sobre as ações de reabilitação psicossocial desenvolvidas neste projeto; 02
(duas) atividades sobre reabilitação psicossocial para a Semana Acadêmica do curso
de Psicologia da FURB; apresentação dos resultados do projeto na Mostra Integrada
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura - MIPE; 01 (um) artigo científico sobre as
ações desenvolvidas pela equipe do projeto; 01 (um) relatório de extensão parcial e
final para a DAEX.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante do
curso de Psicologia
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais;
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade
de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período
vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado: a) Análise do histórico escolar; b) Análise do currículo Lattes CNPq
(não eliminatório). O histórico escolar e o currículo Lattes CNPq devem ser
encaminhados em anexo junto com a Ficha de Inscrição. c) Análise da Ficha de
Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar a Ficha de Inscrição para
jhinkel@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes
informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e
Telefone. 3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10
linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias da
semana). c) Entrevista: Individual (10 minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada
entrevista coletiva no caso de ocorrer seleção de mais de 07 candidatos na Análise
Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: jhinkel@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 19
PROGRAMA OU PROJETO: 657/2021: Assessoramento da Associação União
Maior Motoboys
COORDENADOR(A): Rodrigo Diaz de Vivar y Soler
Plano de Trabalho do Bolsista: Março a abril + julho a agosto de 2022 e 2023:
comunicações com os integrantes do Conselho Diretor da AUMM para definir o foco da
coleta para o diagnóstico situacional da categoria de trabalhadores, em Blumenau, por meio
de um formulário online, em seguida produzir a quantificação e análise dos dados para a
produção dos textos sínteses. Agendar reunião com o Conselho Diretor da AUMM para
socializar o resultado do diagnóstico e o texto síntese produzido a partir dele. Utilizar os
dados do diagnóstico e texto síntese como apoio para as reuniões de elaboração do plano de
ação semestral da associação. Maio a junho + novembro a dezembro de 2022 e 2023:
pesquisa, curadoria, leitura e organização de legislações ou propostas legislativas
relacionadas a categoria de trabalho dos motoboys entregadores, em todas as esferas do
legislativo. O material integrará um portfólio impresso e digital, tendo a complementação
de demais anexos considerados como relevantes (fotos, memórias, reportagens, atas).
Finalizada as atualizações do portfólio, será agendada reunião com o Conselho Diretor para
realizar a socialização do mesmo. A partir da socialização do portfólio, se dará início ao
ciclo de assessorias e reuniões para elaboração de legislações municipais para essa
categoria de trabalhadores da cidade, fornecendo suporte linguístico e de revisão textual dos
mesmos. Maio a junho de 2022 e 2023: desenvolvimento das propostas de rodas de
conversas, acompanhamento de eventos internos ou sondagem de espaços na graduação e
pós-graduação para inserção das rodas no cronograma de eventos da FURB, considerando
aplicar em eventos externos, caso ocorram oportunidades durante o período de execução do
projeto. Março a dezembro de 2022 e 2023: acompanhar as reuniões do Conselho Diretor,
realizando a memória dos encontros, para posteriormente serem socializadas com o
Conselho Diretor via e-mail e WhatsApp e inserir o produto final no inventário de
memórias. As reuniões devem ser pactuadas de forma que não haja conflito de horário na
agenda dos integrantes da equipe do projeto e integrantes do Conselho Diretor da AUMM.
Março a dezembro de 2022 e 2023: elaborar pautas para reuniões com o Conselho Diretor
da AUMM tendo como tema os princípios da Economia Solidária, desenvolvendo um
material de apoio para a socialização em slides e definindo uma intervenção dialogada a
partir do tema com o grupo. Assessorar o grupo atendido na manutenção de suas redes
sociais, expandido para as redes sociais da ITCP/FURB, e dando suporte na relação com a
imprensa e mídias digitais. Agosto a setembro de 2022 e 2023: produção de resumos para a
submissão na MIPE e produção de slides para a comunicação no mesmo evento. Março a
dezembro de 2022 e 2023: assessorar o Conselho Diretor da AUMM em ações
administrativas, na escrita do plano de ação, na organização e realização de assembleias e
reuniões. Realizar memória das reuniões e assembleias acompanhadas, socializar com o
Conselho Diretor e inserir o produto final no inventário de
memórias. Outubro de 2022 e 2023: atualização dos documentos referentes ao relatório
final do projeto. Junho e dezembro de 2022 e 2023: atualização e envio do diário técnico
para a DAEX, conforme data solicitada.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 Vaga para estudante
devidamente matriculado nos cursos de Ciências Sociais.
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:

• Pró-atividade;
• Habilidade em leituras, construção de atas e fichamentos;
• Domínio avançado de ferramentas digitais como World, Excel e Google forms;
• Comunicação oral;
• Relacionamento e trabalho em equipe.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
• Análise curricular;
• Entrevista.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o email: rsoler@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 20
PROGRAMA OU PROJETO: 680/2021 Economia Solidária e Sustentabilidade:
Gestão da Produção e Social para o Fortalecimento de uma Cooperativa dos
Trabalhadores de Coletores de Resíduos Recicláveis de Blumenau COOPERRECIBLU
COORDENADOR(A): Rodrigo dos Santos Cardoso
Plano de Trabalho do Bolsista: - Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023
- Contribuirá com o processo de sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das
COOPERRECIBLU;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro 2023 - Realizará o registro fotográfico
das atividades e elaborará a memória das ações socioeducativas;
- Março a Dezembro de 2022 - Análise do processo produtivo da COOPERRECIBLU para
retirada de tempos dos processos produtivos conforme orientação do professor coordenador e
dos dados oriundos do trabalho de curricularização da extensão oriundos da disciplina de
Engenharia de Métodos e Organização do Trabalho e Manufatura Enxuta;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023- Participar das reuniões com os
gestores da COOPERRECIBLU e SAMAE, para ações de implementação dos indicadores de
performance;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Realizará pesquisa
bibliográfica e levantamento de temas e materiais relevantes para reuniões e formações;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Entregará dois (04) diários
técnicos referentes às suas atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência
do presente edital e em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade.
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Auxiliará na realização dos
eventos, exposições e atividade inerentes aos objetivos do projeto, juntamente e com
orientação dos Professores integrantes, tendo atividades como: materiais utilizados em
palestras e eventos de divulgação, assim como, confecção de controles dos indicadores de
performance da cooperativa;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Auxiliará na confecção e
atualização dos meios de comunicação eletrônicos;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Apresentará trabalhos em
eventos como MIPEs;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Integrar-se-á com acadêmicos
de outros cursos nas atividades de extensão e colaborar para realização das atividades
propostas nos projetos vinculantes;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023- Será responsável pela
organização dos arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos materiais no local;
- Março a Dezembro de 2022 e Março a Dezembro de 2023 - Deverá participar da 16ª MIPE
e 17ª MIPE com a realização de resumo e painel e apresentação oral sobre o funcionamento
do projeto e as atividades realizadas; Dezembro de 2022 e Dezembro de 2023 - Participará da
elaboração do relatório final
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (um) Bolsista, preferencialmente
alunos das áreas de Sociais Aplicadas, Engenharias, Exatas e/ou computação ou com
conhecimento técnico na área de exatas
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ser dinâmico, com a habilidades de comunicação e trabalho em
equipe. Conhecimento de informática mínimo de pacote office e planilhas eletrônicas.

Conhecimento e trabalho de extensão e voluntariado é um diferencial para vaga.
Preferencialmente alunos das áreas de Sociais Aplicadas, Engenharias, Exatas e/ou
computação.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: O processo seletivo será por meio de
análise de Currículo, entrevista. Sendo avaliado nos seguintes critério e pesos: Habilidades:
dinâmico, comunicativo e valorização de trabalho em equipe na entrevista – Peso 0,25;
Conhecimento de Trabalho de Extensão ou Voluntariado (análise do currículo): Peso 0,25.
Conhecimento de Informática (análise do currículo): Peso 0,25. Análise do currículo de
forma geral: Peso 0,25. De forma complementar o candidato será analisado antes da
entrevista com: a) Análise do histórico escolar; b) Análise do currículo Lattes CNPq (não
eliminatório). O histórico escolar e o currículo Lattes CNPq devem ser encaminhados em
anexo junto com a Ficha de Inscrição. c) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá
elaborar e encaminhar a Ficha de Inscrição para rodrigocardoso@furb.br com cópia para
itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2.
Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em
desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no
projeto (período e dias da semana). Obs: a entrevista poderá ser individual (30 minutos) com
o coordenador do projeto de forma remota ou presencial ou de forma coletiva (1 hora), com
os membros do projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o e-mail:
itcp@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 21
Programa: 635/2021 - Articulação política, mobilização e assessoramento em
Economia Solidária
COORDENADOR(A): Valmor Schiochet
Plano de Trabalho do Bolsista:
Mar 2022/Nov/2023 – Participará e acompanhará as reuniões do FCES, RESVI/FESB,
de equipe ITCP/FURB e de equipe do projeto;
Mar 2022/Nov/2023 - Realizará o registro fotográfico das atividades e elaborará a
memória das reuniões/ações socioeducativas;
Mar 2022/Nov/2023- Realizará pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e
materiais relevantes para reuniões e formações;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na realização dos eventos e de atividades dos projetos
vinculados;
Mar 2022/Nov/2023-Confeccionará materiais utilizados em palestras e eventos de
divulgação;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na confecção e atualização dos meios de comunicação
eletrônicos;
Mar 2022/Nov/2023- Colaborará na elaboração do relatório anual e dos produtos
previstos no projeto, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX).
Mar 2022/Nov/2023 - Apresentará trabalhos em eventos, sempre que acordado com a
equipe;
Mar 2022/Nov/2023 - Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas atividades de
extensão e colaborará para realização das atividades propostas nos projetos vinculantes.
Mar 2022/Nov/2023- Entregar dois (02) diários técnicos/por ano referentes às suas
atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência do presente edital e
em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade
Mar 2022/Nov/2023 - Organizará arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos
materiais no local.
2022-2023 - Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
2022-2023 - Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX 2022/2023
Submeter trabalho à MIPE em 2022 e em 2023 e apresentá-lo seguindo o regulamento
do evento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante do
curso de Direito, Ciências Sociais, Serviço Social e Psicologia
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estudante de graduação do curso de Serviço Social,
Ciências Sociais e Direito, regularmente matriculado no semestre a que se refere a
concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais;
autonomia e proatividade;
pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais
para desenvolver as atividades do projeto no período vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado:
a) Análise do histórico escolar;
b) análise do currículo acadêmico CNPq (não eliminatório). O histórico
escolar e o currículo CNPq devem ser encaminhados em anexo a Ficha de Inscrição.

c) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar Ficha de
Inscrição para valmor@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo
obrigatoriamente as seguintes informações:
1. Nome, Curso e Fase.
2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone.
3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas).
4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias da semana).
d) Entrevista: Individual (10 minutos) ou coletiva (1 hora). Será realizada entrevista
coletiva no caso de ocorrer seleção de mais de 05 candidatos na Análise Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: valmor@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 22
PROJETO: 619/2021 Acolhimento, Sensibilização, Divulgação e Promoção da
Economia Solidária
COORDENADOR(A): Claudia Sombrio Fronza
Plano de Trabalho do Bolsista: Mar 2022/Nov 2023 - Contribuirá com o processo de
sensibilização e mobilização da equipe e do público alvo das associações/cooperativas; Mar
2022/Nov 2023 - Realizará o registro fotográfico das atividades e elaborará a memória das
ações socioeducativas; Mar 2022/Nov 2023- Realizará pesquisa bibliográfica e levantamento
de temas e materiais relevantes para reuniões e formações; Mar 2022/Nov 2023 – Auxiliará
na realização dos eventos e de atividades dos projetos vinculados; Mar 2022/Nov 2023Confeccionará materiais utilizados em palestras e eventos de divulgação; Mar 2022/Nov
2023 - Auxiliará na confecção e atualização dos meios de comunicação eletrônicos; Mar
2022/Nov 2023- Colaborará na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no
projeto, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX). Mar 2022/Nov 2023
- Apresentará trabalhos em eventos, sempre que acordado com a equipe; Mar 2022/Nov 2023
- Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas atividades de extensão e colaborará para
realização das atividades propostas nos projetos vinculantes. Mar 2022/Nov 2023- Entregará
dois (02) diários técnicos/por ano referentes às suas atividades, um (01) a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo
disponibilizado no site da Universidade Mar 2022/Nov 2023 - Organizará arquivos do
Projeto e manutenção da ordem dos materiais no local. 2022/Nov 2023 - Manterá atualizado
seu currículo na Plataforma Lattes. 2022/Nov 2023 - Responderá ao questionário de
avaliação proposto pela DAEX 2022/2023 - Submeterá trabalho à MIPE em 2022 e em 2023
e apresentá-lo seguindo o regulamento do evento. Mar 2022/Nov 2023: realizará, sob
orientação e supervisão, as seguintes tarefas: Criação de conteúdo e atualização as mídias
sociais da ITCP e do Centro Público Vitrine da Economia Solidária; Criação ou atualização
logomarcas; Assessoramento e criação em Publicidade e Propaganda a outros
grupos/projetos relacionados à Economia Solidária; Elaboração e produção programa de
rádio; Elaboração de releases para divulgação das ações de Economia Solidária; Elaboração a
arte de materiais impressos ou eletrônicos. Mar 2022/Nov 2023: Colaborará na atualização
de plano de omunicação sobre Economia Solidária na região de Blumenau; no mapeamento
das necessidades e principais dificuldades em termos de comunicação e divulgação dos
Empreendimentos Econômicos Solidários; na organização de um calendário de rodas de
conversa e/ou oficinas sobre as principais dificuldades apontadas; na orientação aos
participantes das EES sobre a utilização de mídias.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga; Curso de Publicidade e
Propaganda, a partir do primeiro semestre.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
primeiro semestre do Curso de Publicidade e Propaganda, com disponibilidade de 20 (vinte)
horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período matutino ou vespertino.
Perfil do Candidato:
- boas notas na graduação;
- conhecimento sobre Economia Solidária e Educação Popular;
- facilidade na criação de textos adequados ao público alvo;
- domínio e zelo com a língua portuguesa para elaboração de artigos e pôsteres;
- domínio do pacote Office;
- domínio ou facilidade de aprender programas de criação e edição, tais como pacote
CorelDraw ou pacote Adobe, softwares de edição de áudio e vídeo;

- compromisso no cumprimento das tarefas, assiduidade, frequência e iniciativa para
desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será considerado:
a) Análise do histórico escolar; b) Análise do currículo Lattes CNPq (não eliminatório). O
histórico escolar e o currículo Lattes CNPq devem ser encaminhados em anexo junto com a
Ficha de Inscrição. b) Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e
encaminhar a Ficha de Inscrição para marcialacerda@furb.br com cópia para itcp@furb.br
contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço
Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em desenvolver ações
no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e
dias da semana). c) Entrevista: Individual (10 minutos)
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o e-mail:
itcp@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 23
PROJETO: 652/2021 - Apoio a Iniciativas de Ressocialização e de Reintegração
Socioeconômicas.
COORDENADOR: Prof. Rodrigo José Leal
Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista deverá desenvolver as seguintes atividades:
a) Mar22-Dez23 - Acompanhar as reuniões, atividades de organização e planejamento
da equipe ITCP/FURB, tal como formação de discentes da ITCP;
b) Mar22/Dez/23 - Participar das ações de planejamento estratégico junto à equipe
deste projeto;
c) Abril22/Nov22 - Apoiar na organização as ações de educação continuada;
d) Mar22-Dez23 - Apoiar na redação dos relatórios/atas e demais documentos
produzidos durante a vigência da bolsa de extensão;
e) Abril22/Dez/23 - Participar em eventos científicos relacionados às atividades de
formação e capacitação em Direitos Humanos e Economia Solidária;
f) Março 22/Nov23 – Acompanhar, apoiar e assessorar as ações do Conselho de
Comunidade;
g) Mar 22/Nov23 – Apoiar as ações de articulação dos familiares em torno das
demandas assistenciais dos presos;
h) Entregar dois (02) diários técnicos referentes às suas atividades por ao, um (01) a
cada semestre durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao
modelo disponibilizado no site da Universidade e apoiar a redação dos relatórios
semestrais;
i) Mar22/Dez/2023 - Dar suporte aos docentes e discentes da ITCP/FURB nas
assessorias multiprofissionais de acordo com a respectiva formação acadêmica;
j) Participar dos Seminários de Extensão; Participar Mostra Integrada de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura e outros eventos a fins divulgando o projeto de extensão;
k) Colaborar na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no projeto,
conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX);
l) Submeter trabalho à MIPE em 2022 e em 2023 e participar apresentando trabalho;
m) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 VAGA
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
a partir do quinto semestre dos Cursos de Serviço Social, Direito ou Psicologia.
Perfil do Candidato:
a) boas notas na graduação, a partir do primeiro semestre
b) experiência sobre Economia Solidária e Educação Popular;
c) domínio e zelo com a língua portuguesa para elaboração de artigos e pôsteres;
d) domínio e zelo com as ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power
point, word, digitalização de documentos etc.) para sistematização e divulgação dos
resultados);
e) domínio das disciplinas ligadas ao projeto, como Direito Penal e Execução Penal,
para alunos do curso de Direito e de outras disciplinas ligadas aos Cursos de Serviço
Social e Psicologia;
f) compromisso no cumprimento das tarefas, assiduidade, frequência e iniciativa
para desenvolver suas atividades com independência e autonomia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:a) os interessados deverão
encaminhar curriculum para análise e aguardarem serem chamados para entrevista. b)
análise das notas obtidas na graduação de Serviço Social, Direito e/ou de Psicologia,

até o semestre em curso. Critérios (análise das notas obtidas na graduação):
melhores notas em cada disciplina. Critérios (entrevista): disponibilidade de 20h
semanais de trabalho; demonstrar autonomia, interesse e entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: itcp@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 24
Projeto 682/2021 - Assessoramento e Apoio a Redes, Fóruns e ao Conselho
Estadual de Artesanato e Economia Solidária
COORDENADOR(A): Valmor Schiochet
Plano de Trabalho do Bolsista:
Mar 2022/Nov/2023 – Participar e acompanhar as reuniões do FCES, RESVI/FESB e
reuniões de equipe ITCP/FURB e da equipe do projeto
Mar 2022/Nov/2023 - Realizará o registro fotográfico das atividades e elaborará a
memória das reuniões/ações socioeducativas;
Mar 2022/Nov/2023- Realizará pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e
materiais relevantes para reuniões e formações;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na realização dos eventos e de atividades dos projetos
vinculados;
Mar 2022/Nov/2023-Confeccionará materiais utilizados em palestras e eventos de
divulgação;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na confecção e atualização dos meios de comunicação
eletrônicos;
Mar 2022/Nov/2023- Colaborará na elaboração do relatório anual e dos produtos
previstos no projeto, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX).
Mar 2022/Nov/2023 - Apresentará trabalhos em eventos, sempre que acordado com a
equipe;
Mar 2022/Nov/2023 - Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas atividades de
extensão e colaborará para realização das atividades propostas nos projetos vinculantes.
Mar 2022/Nov/2023- Entregar dois (02) diários técnicos/por ano referentes às suas
atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência do presente edital e
em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade
Mar 2022/Nov/2023 - Organizará arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos
materiais no local.
2022-2023 - Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes. 2022-2022-2023
- Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX 2022/2023 Submeter trabalho à MIPE em 2022 e em 2023 e apresentá-lo seguindo o regulamento
do evento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante
do curso de Direito, Ciências Sociais, Serviço Social e Psicologia
Valor da Bolsa para 2023: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estudante de graduação do curso de Artes Visuais,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais;
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade de
20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período
vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado: a) Análise do histórico escolar; b) análise do currículo acadêmico CNPq
(não eliminatório). O histórico escolar e o currículo CNPq devem ser encaminhados em
anexo a Ficha de Inscrição. c)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá
elaborar e encaminhar Ficha de Inscrição para valmor@furb.br com cópia para
itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e
Fase. 2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do

interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de
horário para atuar no projeto (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual (10
minutos) ou coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer
seleção de mais de 05 candidatos na Análise Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: itcp@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 25
Projeto: 642/2021 - DOCEVITA: Integralidade em saúde para crianças e
adolescentes com doença crônica.
COORDENADOR: Luciane Coutinho Azevedo
Plano de Trabalho do Bolsista
O acadêmico deverá efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam
apropriar-se dos conceitos de integralidade em saúde, educação em saúde,
interprofissionalidade intersetorialidade, autocuidado, e diabetes nas crianças e no
adolescente. Será incentivado a participar de eventos acadêmicos e comunitários que
discutam temáticas relativas à saúde, às práticas no SUS (Sistema Único de Saúde) e às
práticas de cuidado integral, especialmente aquela voltadas ao cuidado em diabetes.
Gradativamente, deverá assumir, articulado com a equipe, as seguintes atividades: •
Organizar e operacionalizar as reuniões socioeducativas mensais; • Desenvolver as
atividades de educação alimentar e nutricional; • Participar das reuniões de equipe; dos
encontros com docente orientador; das oficinas de planejamento, concepção e
elaboração de materiais para educação e saúde; das oficinas de avaliação e
acompanhamento do projeto; e das oficinas de elaboração de relatórios; • Realizar os
processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diário de campo); •
Registrar todas as suas atividades no diário de campo; • Contribuir na produção
técnico-científica de: materiais informativos e educativos; relatórios, resumos e artigos
científicos; • Desenvolver as atividades relacionadas à ampliação e inovação das mídias
digitais; • organizando, classificando e armazenamento os registros e produtos
relacionados à esta atividade.
Número de vagas disponíveis e curso(s) vinculado(s): 01 (uma)
Valor da Bolsa: 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita e leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de
comunicação, informação e busca bibliográfica; compromisso, responsabilidade e
empatia com a equipe e com o público-alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade,
iniciativa e habilidade para tomada de decisões. Ter disponibilidade de tempo no
período diurno de no mínimo 10 horas para atividades presenciais.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizada análise de currículo
resumido e histórico escolar, entrevista verbal e por escrito. Critérios de avaliação
utilizados: capacidade de comunicação e escrita, dinamismo, número de disciplinas
realizadas no curso e suas notas, bem como a análise da média geral das notas.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: lucianec@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 26
PROJETO: 641/2021 - Doce Sorriso e apoio ao cuidado medicamentoso
COORDENADOR: Profa. Nevoni Goretti Damo
Professora extensionista: Profa. Dra. Marcia de Freitas Oliveira
Plano de trabalho do Bolsista de Extensão remunerado
Será oferecido textos para a leitura e a apresentação do projeto com a finalidade de
preparar o discente para as suas ações na extensão antes de iniciar as atividades. As
atividades a serem realizadas pelo bolsista serão: O discente bolsista do projeto deve
orientar os demais bolsista (voluntários, artigo 170 e estudantes com vistas a
curricularização da extensão), preencher atestados e certificados dos estudantes;
Organizar a agenda com os pacientes externos para a clínica odontológica; Organizar
a Bibliografia sobre DCNTs; Organizar e receber os participantes das roda de
conversa mensal, a serem realizadas na sala de espera e durante o atendimento na
clínica; Organizar o material para estudos da equipe juntamente com a coordenação;
Participar de seções de estudos e oficinas de capacitação sobre as condições de saúde
dos pacientes; Organizar, participar e contribuir na elaboração de relatórios, Podcasts,
mural, folder, vídeos e demais materiais para as atividades do projeto; Participar nos
eventos de formação de Extensão; Participar da reunião com coordenador e demais
membros do projeto e programa; Aplicar os instrumentos de avaliação; Guiar os
demais bolsistas quanto a elaboração dos instrumentos de avaliação; Elaborar e
entregar os diários técnicos a DAEX; responder ao questionário de avaliação proposto
pela DAEX; submeter trabalhos na MIPE; auxiliar no preenchimento de documentos;
acompanhar todas as atividade do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível segundo
o Edital de extensão N.º 17/2021 – Categoria programa, para acadêmico do curso de
Odontologia.
Valor da Bolsa: 800,00 mensais
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
do 5º ao 9º semestre no Curso de Odontologia. Ter disponibilidade de 20 horas
semanais para as atividades do projeto.
Perfil do Candidato:
Estar cursando entre o 5° ao 9º semestre do curso de Odontologia;
Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da
FURB;
Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação);
Disposto(a) a desenvolver atividades em equipe;
Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas;
Ter disposição e facilidade para lidar com crianças e adolescentes.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizado por meio de análise
de currículo, entrevista, e entrega de uma proposta de intervenção educativa para
adolescentes com DCNTs 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 do público-alvo 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 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: marciaoliveira@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 27
PROJETO: 655/2021 - DOCE ALEGRIA - Integralidade em saúde para crianças e
adolescentes com diabetes
COORDENADOR: Luciane Coutinho Azevedo
Plano de Trabalho do Bolsista
O acadêmico deverá efetuar leituras relativas ao campo da saúde que lhe permitam
apropriar-se dos conceitos de integralidade em saúde, educação em saúde,
interprofissionalidade, intersetorialidade, autocuidado, e diabetes nas crianças e no
adolescente. Será incentivado a participar de eventos acadêmicos e comunitários que
discutam temáticas relativas à saúde, às práticas no SUS (Sistema Único de Saúde) e às
práticas de cuidado integral, especialmente aquela voltadas ao cuidado em diabetes.
Gradativamente, deverá assumir, articulado com a equipe, as seguintes atividades: •
Organizar e operacionalizar as reuniões socioeducativas mensais; • Desenvolver as
atividades de educação alimentar e nutricional; • Participar das reuniões de equipe; dos
encontros com docente orientador; das oficinas de planejamento, concepção e
elaboração de materiais para educação e saúde; das oficinas de avaliação e
acompanhamento do projeto; e das oficinas de elaboração de relatórios; • Realizar os
processos avaliativos previstos (questionários, instrumentos, diário de campo); •
Registrar todas as suas atividades no diário de campo; • Contribuir na produção
técnico-científica de: materiais informativos e educativos; relatórios, resumos e artigos
científicos; • Desenvolver as atividades relacionadas à ampliação e inovação das mídias
digitais; organizando, classificando e armazenamento os registros e produtos
relacionados à esta atividade.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma) – Curso de
Nutrição
Valor da Bolsa: 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita e leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de
comunicação, informação e busca bibliográfica; compromisso, responsabilidade e
empatia com a equipe e com o público-alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade,
iniciativa e habilidade para tomada de decisões. Ter disponibilidade de tempo no
período diurno de no mínimo 10 horas para atividades presenciais. Se do curso de
nutrição: Ter cursado as disciplinas de Avaliação Nutricional e Educação Nutricional.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizada análise de currículo
resumido e histórico escolar, entrevista verbal e por escrito. Critérios de avaliação
utilizados: capacidade de comunicação e escrita, dinamismo, número de disciplinas
realizadas no curso e suas notas, bem como a análise da média geral das notas.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: lucianec@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 28
PROJETO: 707/2021 - SUPRAVITA - Integralidade em saúde para crianças e
adolescentes com excesso de peso.
COORDENADORA: Mariana Martins Machado
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. Isso 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 e portifólios das atividades;
• 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
ou Medicina.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: apresentar capacidade de comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita e leitura (português e inglês); domínio de tecnologias de
comunicação, informação e busca bibliográfica; compromisso, responsabilidade e
empatia com a equipe e com o público-alvo atendido pelo projeto. Ter criatividade,
iniciativa e habilidade para tomada de decisões e para o trabalho em equipe. Ter
disponibilidade de tempo no período diurno de no mínimo 8 horas para atividades
presenciais.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Envio do currículo (por e-mail) para Mariana Campos Martins Machado
<mcmmachado@furb.br>; com o título “Currículo”.
2. Prova escrita - Redação com tema relacionado a “Cuidado integral em saúde de
crianças e adolescentes em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional
(obesidade)” – peso 5 - 3. Entrevista Individual –realizada uma entrevista presencial no
dia da prova escrita – peso 5 – Critérios de avaliação para a prova escrita:
• Coerência no raciocínio proposto (3 pontos)
• Clareza na apresentação das argumentações (3 pontos)
• Qualidade da escrita (4 pontos)
Critérios de avaliação para a entrevista:
• Análise do currículo (2 pontos)
• Facilidade de comunicação (2 pontos)
• Tempo disponível para realização das tarefas nos cenários de prática (4 pontos)
• Motivação para a atividade proposta (2 pontos)

Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: mcmmachado@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 29
PROJETO: 658/2021 - PROGRAMA CONSTRUIR: sensibilizando, planejando e
estruturando espaços e vidas
COORDENADORA: Keila Tyciana Peixer
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Participar das reuniões e atividades do Programa e dos projetos vinculados (659/2021
– Projeto ESTRUTURAR: produção complementar; 660/2021- Projeto PLANEJAR:
intervenção espacial; 661/2021 – Projeto SENSIBILIZAR: PROFISC – construindo
qualidade de vida); • Participar das visitas à comunidade, e reuniões nas comunidades
atendidas; • Realizar registro através de ata dos encontros com a equipe extensionista e
com a comunidade atendida pelo Programa; • Realizar registros fotográficos de todas
as atividades desenvolvidas pela equipe extensionista; • Confeccionar materiais para
utilização em palestras e eventos de divulgação; • Auxiliar na confecção e atualização
dos meios de comunicação eletrônicos; • Participar da elaboração dos relatórios
semestrais e anual (final) com a equipe extensionista; • Integrar-se com acadêmicos de
outros cursos vinculados ao programa 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 Programa e dos Projetos vinculados ao
programa; • Ser responsável pela organização e manutenção da ordem dos materiais no
local onde se desenvolverão as atividades relativas aos trabalhos; • Participar da MIPE
com a realização de resumo e com a apresentação oral sobre o funcionamento do
Projeto e as atividades realizadas; • Fazer dois relatórios semestrais das atividades
desenvolvidas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para
acadêmico regularmente matriculado no curso de Design.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa para 2022: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua
portuguesa, domínio de softwares para elaboração de projetos (pacote Office, Adobe
Photoshop e/ou Adobe Illustrator) e aceitar o atendimento dos compromissos
estabelecidos no edital PROPEX nº17/2021.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: inscrição por e-mail
(kpeixer@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um relato com no máximo
250 palavras onde apresenta suas experiências e como atende as necessidades do
projeto. Entrevista de acordo com agendamento realizado previamente por e-mail.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: kpeixer@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 30
PROJETO: 659/2021 - Projeto ESTRUTURAR: produção complementar
COORDENADORA: Keila Tyciana Peixer
Plano de Trabalho do Bolsista: • Visitar os espaços que serão realizados os projetos
para 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, de instalações prediais e compatibilização de projetos; • 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 e estudantes da extensão curricular 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 Projeto e do 658/2021 - PROGRAMA
CONSTRUIR: sensibilizando, planejando e estruturando espaços e vidas; • 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 através do
contato com as entidades e a observância da ordem de atendimento às comunidades; •
Participar da MIPE com a realização de resumo e com a apresentação oral sobre o
funcionamento do Projeto e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para
acadêmico regularmente
matriculado no curso de Engenharia Civil.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa para 2022: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua
portuguesa, domínio de softwares para elaboração de projetos (pacote Office,
AutoCAD, Sketchup) e aceitar o atendimento dos compromissos estabelecidos no
edital PROPEX nº17/2021.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: inscrição por e-mail
(kpeixer@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um relato com no máximo
250 palavras onde apresenta suas experiências e como atende as necessidades do
projeto. Entrevista de acordo com agendamento realizado previamente por e-mail.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: kpeixer@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 31
PROJETO: 660/2021 - Projeto PLANEJAR: intervenção espacial
COORDENADORA: Fernanda Ikert
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Visitar os espaços que serão realizados os projetos para entidade atendida,
acompanhado por no mínimo um docente;
• Pesquisar estudos de casos referente ao tema que será abordado na comunidade;
• Elaborar análise de entorno, condicionantes físicas e espaciais da área a ser
trabalhada;
• Fazer levantamento técnico espacial dos ambientes a serem projetados;
• Realizar elaboração de projetos arquitetônicos, de interiores e de arquitetura da
paisagem em todas as suas etapas;
• Dar orientação aos demais acadêmicos extensionistas voluntários e estudantes da
extensão curricular 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 Projeto e do 658/2021 - PROGRAMA CONSTRUIR:
sensibilizando, planejando e estruturando espaços e vidas;
• 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 através do contato com as entidades e a
observância da ordem de atendimento às comunidades;
• Participar da MIPE com a realização de resumo e com a apresentação oral sobre o
funcionamento do Projeto e as atividades realizadas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para
acadêmico regularmente matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa para 2022: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o acadêmico deverá dominar as normas padrão da língua
portuguesa, domínio de softwares para elaboração de projetos (pacote Office,
AutoCAD, Sketchup) e aceitar o atendimento dos compromissos estabelecidos no
edital PROPEX nº17/2021.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Entrevista de acordo com
agendamento realizado previamente por e-mail.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: fikert@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022.
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 32
PROJETO: 661/2021 - Projeto SENSIBILIZAR: PROFISC – construindo
qualidade de vida
COORDENADORA: Stella Maris Martins Cruz Castelo de Souza Nemetz
Plano de Trabalho do Bolsista:
• Participar das atividades do Projeto e reuniões de equipe;
• Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas relevantes e do
material para alimentar os canais de informação com a comunidade;
• Preservação e manutenção das estruturas didáticas 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 webpage,
whatsapp, outros;
• Participar da MIPE (2022 e 2023) com a realização de resumo e com a apresentação
oral sobre o funcionamento do Projeto e as atividades realizadas;
• Participar dos Fóruns de Extensão em 2022 e 2023;
• Participar dos Seminários e/ou formações promovidos pela DAEX;
• Auxílio na 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;
• Organização dos arquivos do Projeto e a manutenção e ordem dos materiais com os
quais se desenvolverão as atividades do Projeto e do 658/2021 - PROGRAMA
CONSTRUIR: sensibilizando, planejando e estruturando espaços e vidas;
• Organização das planilhas para as assessorias dos projetos sob sua responsabilidade e
dos acadêmicos voluntários extensionistas;
• Organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a observância da
atualização do cronograma executivo e a comunicação através do contato com as
entidades;
• Entrega dos Diários de Campo conforme edital;
• Elaboração dos relatórios e auxílio na preparação dos produtos para entrega e
publicação;
• Manter seu currículo lattes atualizado.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): Uma (01) vaga para
acadêmico regularmente matriculado nos cursos da área da Saúde, Arquitetura e
Urbanismo, e Artes.
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa para 2022: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: O acadêmico deve ser comunicativo, gostar de trabalhos
manuais, possuir habilidades para pesquisas bibliográficas e domínio sobre as
ferramentas de comunicação social. Preferencialmente ter conhecimento sobre
fitoterapia. Para os acadêmicos da arquitetura, o acadêmico deve ter conhecimentos
básicos das ferramentas de representação gráfica de projetos arquitetônicos. Ter
responsabilidade para cumprir com os horários e prazos das atividades propostas.
Possuir 20 horas semanais para dedicação ao projeto e aceitar o atendimento dos
compromisso estabelecidos no edital PROPEX nº17/2021.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: inscrição por e-mail
(snemetz@furb.br) com apresentação do histórico escolar e um relato com no máximo

250 palavras onde apresenta suas experiências e como atende as necessidades do
projeto. Entrevista de acordo com agendamento realizado previamente por e-mail.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: snemetz@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 33
PROGRAMA: 690/2021 - Vale do Itajaí Software-hub (VIS-hub): programa de
monitoramento e interação com o Setor de Tecnologia da Informação do Vale do
Itajaí
COORDENADOR: Prof. Marcel Hugo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Desenvolver o website do Programa. Manter as informações atualizadas no website.
Secretariar as reuniões. Auxiliar na organização dos seminários internos e externo.
Participar dos seminários e das MIPEs, produzindo materiais necessários.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de
Ciência da Computação ou de Sistemas de Informação
Valor da Bolsa: valor mensal para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação ou de Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre de
concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática e de
desenvolvimento de websites; trabalhar em equipe. Ter disponibilidade para executar
as atividades (20 horas semanais) no período vespertino presencialmente.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à vaga e conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: marcel@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 34
PROJETO: 691/2021 - Criação do Centro de Memória do Setor de Informática do
Vale do Itajaí na FURB
COORDENADOR: Prof. Francisco Adell Péricas
Plano de Trabalho do Bolsista:
Desenvolver o material de informática do projeto. Manter as informações
atualizadas no website. Secretariar as reuniões. Auxiliar na organização dos
eventos internos e externo. Participar das MIPEs, produzindo materiais
necessários.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de
Ciência da Computação ou de Sistemas de Informação
Valor da Bolsa: valor mensal para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação ou de Sistemas de Informação, regularmente matriculado no semestre
de concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ser proativo; possuir conhecimento básico de informática e
de desenvolvimento de websites; trabalhar em equipe. Ter disponibilidade para
executar as atividades (20 horas semanais) no período vespertino presencialmente.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e
entrevista. Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à vaga e
conhecimento sobre as práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: pericas@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 35
PROJETO: 692/2021 Termômetro do Setor de Tecnologia da Informação do Vale
do Itajaí na FURB
COORDENADOR: Prof. Aurélio Faustino Hoppe
Plano de Trabalho do Bolsista:
(a) auxiliar na preparação e execução das atividades;
(b) desenvolvimento dos recursos tecnológicos (site e dashboard)
(c) realização o processo de montagem, limpeza, correlação e apresentação dos dados;
(d) aplicação dos questionários para levantamento de informações;
(e) digitação e encaminhamento de questionários e formulários de pesquisa como
também a tabulação dos dados obtidos (bases de dados públicas, redes sociais ou
questionários);
(f) auxiliar na escrita de um artigo científico e;
(g) apresentar as ações desenvolvidas no projeto na MIPE.
Além disso, o bolsista também dará orientação aos demais acadêmicos extensionistas
voluntários, estudante de extensão curricular e bolsistas de pesquisa do Art. 170 na
contribuição para elaborar as atividades solicitadas
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Matemática, Economia ou Ciências
Sociais e Filosofia
Valor da Bolsa: valor mensal para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Matemática, Economia ou Ciências Sociais e
Filosofia regularmente matriculado no semestre de 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. Ter
disponibilidade para executar as atividades (20 horas semanais) no período vespertino
presencialmente.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à vaga e conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: aureliof@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 36
PROJETO: 693/2021 Debugados e compilados: podcast da área de computação da
FURB com o setor de informática do Vale do Itajaí.
COORDENADOR: Prof. Marcel Hugo
Plano de Trabalho do Bolsista:
Desenvolver o website do Programa. Manter as informações atualizadas no website.
Secretariar as reuniões. Auxiliar na organização dos seminários internos e externo.
Participar dos seminários e das MIPEs, produzindo materiais necessários.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 estudante do curso de
Ciência da Computação ou de Sistemas de Informação ou de
Publicidade&Propaganda ou de Jornalismo.
Valor da Bolsa: valor mensal para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação ou de Sistemas de Informação ou de Publicidade&Propaganda ou de
Jornalismo, regularmente matriculado no semestre de concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Ser pró-ativo; possuir conhecimento básico de informática e de
softwares de edição de áudio/vídeo; trabalhar em equipe. Ter disponibilidade para
executar as atividades (20 horas semanais) no período vespertino presencialmente.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à vaga e conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: marcel@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 37
PROJETO: 711/2021 - HABITAT: Educação Científica, Inovação e Meio Ambiente
COORDENADOR: Arleide Rosa da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista:
1. Auxiliar a coordenação do Programa em suas demandas.
2. Manter atualizado o site do Programa com as atividades dos respectivos projetos,
quando demandado.
3. Participar das reuniões do Programa.
4. Participar na MIPE e em outro evento científico para divulgação do Programa.
5. Produzir o relatório final do Programa em conjunto com os demais membros do
projeto.
6. Desenvolver no mínimo um produto educacional com recursos de realidade
aumentada e/ou virtual para ser aplicado de forma transversal nos projetos do
Programa.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma).
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estar regularmente matriculado no curso de Ciências da
Computação ou Sistemas da Informação.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter conhecimentos básicos de programação, habilidades para
trabalhar em grupo e com práticas educativas, ter interesse no estudo e trabalho acerca
da formação e pratica docente, Educação Científica e Ambiental; comprometido com
seus estudos; ter pontualidade e assiduidade; estar disponível para as atividades de
formação nos períodos previstos no cronograma físico; disponibilidade de tempo para
participar das reuniões da equipe de coordenação; autonomia; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; ter conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de
texto, ter facilidade para atendimento ao público tanto docente quanto discente, ter
habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e artigos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Entrevista (50%);
2. Histórico escolar (15%)
3. Análise de currículo (35%).
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: rapereira@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 38
PROJETO: 705/2021 - Fauna e Flora: disseminação de recursos para educação
científica e ambiental
COORDENADOR: Roberta Andressa Pereira
Plano de Trabalho do Bolsista:
1. Participar de reuniões semanais (ou sob demanda) com a equipe de trabalho do
projeto;
2. Manter atualizado o site e rede social do projeto, utilizados para divulgação dos
recursos didáticos disponíveis para empréstimo e para socialização das ações do
projeto;
3. Manter atualizada o catálogo dos recursos didáticos botânicos e zoológicos,
possíveis de empréstimo;
4. Desenvolver novos exemplares/materiais para as coleções didáticas zoológica e
botânica, trabalhando na fixação de material via seca (herborizado) ou via líquida;
5. Realizar manutenções nos materiais já existentes;
6. Criar e revisar textos informativos que acompanharão cada recurso didático
destinado ao empréstimo;
7. Aplicar a ficha de empréstimo, tabular os dados coletados e analisá-los;
8. Participar, ao fim do projeto, a socialização dos resultados junto a GERED, SEMED
e comunidade acadêmica;
9. Desenvolver artigos e relatórios, fruto das reflexões sobre as ações e as socializações
junto aos atores envolvidos;
10. Participar de eventos científicos para a divulgação dos resultados, como a MIPE e
o Seminário das Licenciaturas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma).
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estar regularmente matriculado no curso de Ciências
Biológicas.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter habilidades para trabalhar em grupo, ter interesse no
estudo e trabalho acerca da Educação Ambiental; comprometido com seus estudos; ter
pontualidade e assiduidade; estar disponível para as atividades nos períodos previstos
no cronograma físico; disponibilidade de tempo para participar das reuniões da equipe
de coordenação; autonomia; clareza e facilidade de comunicação oral e escrita; ter
conhecimentos relacionados à ferramentas de edição de texto, ter facilidade para
atendimento ao público tanto docente quanto discente, ter habilidades e conhecimento
mínimos para produção de textos, relatórios e artigos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Entrevista (60%);
2. Histórico escolar (20%)
3. Análise de currículo (20%). Serão consideradas ações como participação em
atividades de extensão, projetos de pesquisa e/ou outras atividades relacionadas a área
de Educação e do projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: rapereira@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022

Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 39
PROJETO: 714/2021 - CLUBES DE CIÊNCIAS: FORMAÇÃO DOCENTE E
PRÁTICAS EDUCATIVAS COM ESTUDANTES
COORDENADOR: Daniela Tomio
Plano de Trabalho do Bolsista Remunerado:
Organização e participação dos encontros de formação docente, integrando a
comunidade de prática com professores da educação básica; acompanhamento das
práticas educativas desenvolvidas na escola e na universidade com os Clubes de
Ciências, elaboração de diário de campo para registro das atividades desenvolvidas;
participação na MIPE e demais eventos correlatos; manutenção dos registros de
frequência dos cursistas; serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores
no LIE; apoio na preparação de recursos educacionais com tecnologias digitais;
participação na elaboração do relatório final e artigo científico acerca das atividades
desenvolvidas na extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para
licenciandos do curso de Pedagogia ou Ciências Biológicas
Valor da Bolsa para 2022: 800,00
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:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: dtomio@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 40
PROJETO: QUÍMICA DAS COISAS: FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES
COORDENADOR: Arleide Rosa da Silva
Plano de Trabalho do Bolsista Remunerado:
a) organização e participação dos encontros da equipe extensionista;
b) acompanhamento das práticas educativas desenvolvidas na escola e na universidade;
c) elaboração de diário de campo para registro das atividades desenvolvidas;
d) participação na MIPE e demais eventos correlatos;
e) manutenção dos registros de frequência dos cursistas;
f) serviço de apoio/atendimento às necessidades dos professores no LENQUI;
g) apoio na preparação de recursos educacionais com tecnologias digitais;
h) participação na elaboração do relatório final e artigo científico acerca das atividades
desenvolvidas na extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para
licenciando do curso de Química
Valor da Bolsa para 2022: 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação da licenciatura,
regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
O(a) candidato(a) deverá ter conhecimentos básicos de Química, habilidades para
trabalhar em grupo e com práticas educativas em laboratórios, ter interesse no estudo e
trabalho acerca da formação e pratica docente, Educação Científica e Ambiental;
comprometido com seus estudos; ter pontualidade e assiduidade; estar disponível para
as atividades de formação nos períodos previstos no cronograma físico; disponibilidade
de tempo para participar das reuniões da equipe de coordenação; autonomia; clareza e
facilidade de comunicação oral e escrita; ter conhecimentos relacionados à ferramentas
de edição de texto, ter facilidade para atendimento ao público tanto docente quanto
discente, ter habilidades e conhecimento mínimos para produção de textos, relatórios e
artigos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1. Análise de currículo (35%)
2. Histórico escolar (15%)
3. Entrevista (50%)
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: arosa@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 41
574/2022- Programa Institucional Arte na Escola – Polo FURB
COORDENADOR: Tiago Pereira
Plano de Trabalho do Bolsista: Em suas atividades estão programadas:
atendimento ao público, pesquisa, elaboração de materiais educativos, organização
de materiais para as formações, participação das reuniões de planejamento da
equipe do projeto, acompanhamento da equipe do projeto nas atividades realizadas
nas instituições conveniadas como: visitas, seminário e formações. Realizará
também, registro escrito e fotográfico das ações, organização das listas de presença
dos participantes do projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração
de resumos e artigos para eventos científico/culturais, participação como
apresentador na MIPE-Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s)
1 (uma) Bolsista dos cursos de Artes Visuais, Música, Teatro ou Dança.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Artes
Visuais, Música, Teatro ou Dança, regularmente matriculado no semestre a que se
refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point,
Excel).
Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo das Artes. Comunicação
oral.
Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de pesquisa. Disponibilidade de
horário no período vespertino (assiduidade).
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no computador e produção
de texto.
Critérios de Avaliação:
Organização do currículo, evidenciando vivências no campo das Artes e noções de
pesquisa.
-Desenvoltura na comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem
adequada.
-Domínio na utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte
na Escola
-Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela
equipe do projeto.
Cronograma de inscrições:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: tiagop@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 42
Projeto 575/2021 - Corpo Sonoro: Teatro e Música na formação continuada do
professor-artista
COORDENADOR: Tiago Pereira
Plano de Trabalho do Bolsista: Em seu plano de trabalho foram programados:
atendimento ao público usuário dos materiais educativos da Midiateca do
Programa Arte na Escola, Sala S 127, local de apoio da equipe do projeto Corpo
Sonoro; realizar a manutenção de materiais danificados, mantendo em boas
condições o acervo; catalogar e classificar materiais, realizar o cadastro de usuários
dos materiais; realizar e controlar empréstimo de materiais; controlar informações
sobre o número de inscrições, empréstimos realizados e outras ocorrências
(demandas, problemas, entre outros); digitar atas, projetos, avaliação e relatórios;
auxiliar na organização de oficinas, cursos e workshops, etc; divulgar as ações do
projeto em página do Facebook e site do Rede Arte na Escola; fazer registro escrito
e fotográfico das ações do projeto para a elaboração de relatórios; elaboração de
resumos e artigos para eventos científico/culturais e de extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s)
1 Bolsista do curso de Música ou Teatro.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação dos cursos de Música
ou Teatro, regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da
bolsa.
Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point,
Excel). Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo da Música ou
Teatro. Comunicação oral. Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de
pesquisa. Disponibilidade de horário no período vespertino (assiduidade).
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Processo de seleção:
Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no computador e produção
de texto.
Critérios de Avaliação:
-Organização do currículo, evidenciando vivências no campo da Arte (Música ou
Teatro)
e noções de pesquisa.
-Desenvoltura na comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem
adequada.
-Domínio na utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte
na Escola
-Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela
equipe do projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: tiagop@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 43
PROJETO: 650/2021 - Arte e Tecnologia: Construindo Redes Sociais Tecnológicas
e Artísticas
COORDENADORA: Profa. Me. Lindamir Aparecida Rosa Junge
Plano de Trabalho do Bolsista:
O bolsista acompanhará de modo geral as atividades do projeto envolvendo: grupo de
estudos, cursos, oficinas, Seminário de relatos de experiências, organização e produção
de materiais para as oficinas e atendimento ao público na formação e fora da formação.
Será o responsável pelos registros escritos e fotográficos e digitalização de materiais ou
documentos (relatório, projetos, avaliação etc.) Organizará e divulgará nas mídias
sociais as ações do projeto, bem como a elaboração de resumos e artigos para eventos
científico/culturais e de extensão.
Numero de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do Curso de Artes
Visuais ou Design
Valor da Bolsa em 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Artes Visuais e
ou Design no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Conhecimentos e domínio do pacote Adobe(Photoshop e
Illustrator), CorelDraw, Conhecimentos de Informática Básica, Plataformas
Adaptativas usadas na educação como: Teams, Google Meet, Zoom, entre outras
utilizadas pelas redes de ensino básico, bem como uso nas Redes Sociais.
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, Conhecimentos e domínio do pacote
Adobe(Photoshop e Illustrator), CorelDraw, Conhecimentos de Informática Básica,
plataformas adaptativas usadas na educação como: Teams, Google Meet, Zoon, entre
outras utilizadas pelas redes de ensino básico, bem como uso nas Redes Sociais.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: ljunge@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 44
Projeto: 668/2021 - Educação Estética e Mediação Cultural com Professores de
Educação Básica
COORDENADORA: Carla Carvalho
Plano de Trabalho do Bolsista: Em suas atividades estão programadas:
atendimento ao público, pesquisa, elaboração de materiais educativos, organização
de materiais para as formações, participação das reuniões de planejamento da
equipe do projeto, acompanhamento da equipe do projeto nas atividades realizadas
nas instituições conveniadas como: visitas, seminário e formações. Realizará
também, registro escrito e fotográfico das ações, organização das listas de presença
dos participantes do projeto, registro das atividades para os relatórios, elaboração
de resumos e artigos para eventos científico/culturais, participação como
apresentador na MIPE-Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s)
1 Bolsista do curso de Artes Visuais
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Artes
Visuais,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Domínio do computador (Word, Corel Draw, Power Point,
Excel).
Desenvoltura na produção textual. Vivências no campo das Artes Visuais.
Comunicação
oral. Capacidade de trabalhar em equipe. Noções de pesquisa. Disponibilidade de
horário
no período vespertino (assiduidade).
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Processo de seleção:
Currículo, entrevista com equipe do projeto, atividade no computador e produção
de texto.
Critérios de Avaliação:
- Organização do currículo, evidenciando vivências no campo das Artes Visuais e
noções de pesquisa;
-Desenvoltura na comunicação oral no momento da entrevista. Linguagem
adequada;
-Domínio na utilização do computador e respectivos programas utilizados no Arte
na Escola;
-Coerência lógica na produção de texto a partir de tema pré-estabelecido pela
equipe do projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: carcarvalho@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 45
PROGRAMA 636/2021 - Ações Territoriais e redes e cadeias de produção e
comercialização solidárias
COORDENADOR(A): Claudia Sombrio Fronza
Plano de Trabalho do Bolsista:
Mar 2022/Nov/2023 - Contribuirá com o processo de sensibilização e mobilização da
equipe e do público alvo das associações/cooperativas;
Mar 2022/Nov/2023 - Realizará o registro fotográfico das atividades,
documentações e elaborará a memória das ações socioeducativas;
Mar 2022/Nov/2023- Realizará pesquisa bibliográfica e levantamento de temas e
materiais relevantes para reuniões e formações;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na realização dos eventos e de atividades dos
projetos vinculados, favorecendo o trabalho interprofissional;
Mar 2022/Nov/2023-Confeccionará materiais utilizados em palestras e eventos de
divulgação;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na confecção e atualização dos meios de
comunicação eletrônicos;
Mar 2022/Nov/2023- Colaborará na elaboração do relatório anual e dos produtos
previstos no projeto, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX).
Mar 2022/Nov/2023 - Apresentará trabalhos em eventos, sempre que acordado com a
equipe;
Mar 2022/Nov/2023 - Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas atividades de
extensão e colaborar para realização das atividades propostas nos projetos vinculantes.
Mar 2022/Nov/2023- Entregará dois (02) diários técnicos/por ano referentes às suas
atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência do presente edital e
em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade
Mar 2022/Nov/2023 - Organizará arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos
materiais no local.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante do
curso de Artes visuais
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estudante de graduação do curso de Artes Visuais,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais;
autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização;
disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do projeto
no período vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado:
a) Análise do histórico escolar;
b) análise do currículo acadêmico CNPq (não eliminatório).
O histórico escolar e o currículo CNPq devem ser encaminhados em anexo a Ficha de
Inscrição. c)Análise da Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar
Ficha de Inscrição para cfronza@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo
obrigatoriamente as seguintes informações:
1. Nome, Curso e Fase.
2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone.
3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas).

4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias da semana).
d) Entrevista: Individual (10 minutos) ou Coletiva (1 hora). Será realizada entrevista
coletiva no caso de ocorrer seleção de mais de 05 candidatos na Análise Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: cfronza@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 46
PROGRAMA OU PROJETO: 643/2021 - Redes de colaboração solidária e
desenvolvimento territorial em Blumenau.
COORDENADOR(A): Alessandro Guedes
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Estudo do projeto de extensão e participação do acolhimento;
- Participação nas reuniões de estudo, planejamento e avaliação;
- Realização de estudos bibliográficos sobre os temas atinentes aos projetos (economia
solidária, desenvolvimento territorial, redes de colaboração solidárias, hortas
comunitárias, produção, comercialização justa e consumo solidários);
- Realização de visita domiciliares e institucionais;
- Organização de reuniões para debates as estratégias de geração de renda de forma
associativa e solidária nos territórios;
- Acompanhamento e visitas as hortas comunitárias e os grupos em formação.
- Acompanhamento dos planos de trabalhos dos bolsistas voluntários.
- Participação no Fórum da Extensão em maio de 2022 e 2023 e dos seminários e
formações promovidas pela DAEX
- Elaboração de um diário de campo;
- Contribuição na elaboração de relatório final e do artigo científico,
- Submissão trabalho desenvolvido no projeto à MIPE;
- Elaboração de um diário de campo
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível – cursos de
Serviço
Social, Farmácia ou Psicologia
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 20 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: ter completado no mínimo 02 (duas) fases no curso; possuir
experiência atividades comunitárias, preferencialmente vinculados a educação popular;
habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de comunicação oral e escrita;
conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais; autonomia e proatividade;
pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais
para desenvolver as atividades do projeto no período vespertino e matutino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado:
a) Análise Currículo acadêmico (não eliminatório) deve constar a experiencia em
extensão. O currículo Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de
Inscrição.
b) Análise da Ficha de Inscrição.
O candidato deverá elaborar e encaminhar Ficha de Inscrição para aleguedes@furb.br
com cópia para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente as seguintes informações:
1. Nome, Curso e Fase.
2. Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone.
3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas).
4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias da semana).
c) Entrevista: Individual (10 minutos). A entrevista será realizada apenas com os cinco
melhores classificados com base nas na Análise Documental.
Cronograma da seleção:

Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: aleguedes@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 47
PROGRAMA OU PROJETO: 663/2021 - Produção artesanal, comercialização
justa e solidária, e consumo consciente.
COORDENADOR(A): Bethania Hering
Plano de Trabalho do Bolsista:
Auxiliar nas atividades de desenvolvimento do produto;
Auxiliar nas atividades de representação gráfica dos elementos dos produtos;
Auxiliar nas atividades de programação da produção, em especial o sequenciamento
das operações e a previsão de máquinas, equipamentos e materiais.
Apontar tempos de processo, consumo de materiais, uso dos recursos e possibilidades
de melhoria identificadas durante as oficinas.
Organizar a programação das oficinas, indicando os envolvidos, sua frequência, uso de
EPI, entre outros aspectos que concorrem para o bom andamento das oficinas.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga – Curso de Design
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
Habilidades:
Capacidade de se expressar por meio do desenho técnico;
Capacidade de quantificar materiais em diferentes unidades de medida;
Competências
Saber representar um produto ou elemento de produto em software CAD ou similar;
Saber ler a representação de um produto ou elemento;
Saber medir distâncias, áreas e volumes de sólidos regulares ou não.
Saber redigir um relatório técnico em que aspectos da execução do projeto são
analisados.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
A seleção será por meio de uma prova escrita (eliminatória) e uma prova prática
(classificatória). Na prova escrita, por exemplo, serão apresentados sólidos e o
candidato terá que indicar as representações das vistas correspondentes, terá que
ordenar as fases de um pequeno processo de produção e calcular medidas básicas de
produtividade. Na prova prática o aluno terá que demonstrar conhecimento do uso e
cuidados com as principais ferramentas de uso manual, máquinas de marcenaria e
materiais, especialmente os químicos. Deverá ainda calcular a quantidade de materiais,
por exemplo, a quantidade de tinta em uma lata, quantidade de MDF em uma peça
cortada. Ainda na prova prática terá que demonstrar conhecimento no uso de software
de desenho técnico.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: bethaniahering@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 48
PROGRAMA OU PROJETO: 674/2021 - A Permacultura como forma de inclusão
socioeconômica solidária sustentável
COORDENADOR(A): Erwin Hugo Ressel Filho
Plano de Trabalho do Bolsista:
- Contribuir na produção de materiais educativos e informativos;
- Participação nas reuniões semanais de estudo, planejamento e avaliação, nas reuniões
de equipe que forem agendadas pela Coordenação da ITCP e em atividades
organizadas pela PROPEX.
-Participação no Fórum de Extensão, Seminários de Extensão e da MIPE.
- Visitas e acompanhamento das composteiras,
- Acompanhamento das atividades, reuniões oficinas junto ao IPEVI.
- Auxílio e acompanhamentos da implantação dos quintais produtivos agroecológicos,
- Realização de estudos bibliográficos sobre os temas geradores)
- Participação na elaboração de materiais educativos e didáticos (cartaz, folder, entre
outros).
- Realização de abordagens educativas.
- Acompanhamento e contribuição na elaboração de resumos para eventos científicos.
- Participação em eventos científicos para apresentação de trabalhos.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga disponível para os
cursos de Engenharia Florestal, Ciências Biológicas ou Farmácia.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: ter completado no mínimo 02 (duas) fases no curso; possuir
experiência atividades comunitárias, preferencialmente vinculados educações
populares; habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de comunicação
oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes sociais; autonomia e
proatividade; pontualidade, assiduidade e organização; disponibilidade de 20 (vinte)
horas semanais para desenvolver as atividades do projeto no período vespertino e
matutino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado: a) Análise Currículo acadêmico (não eliminatório). O currículo
Acadêmico deverá ser encaminhado em anexo a Ficha de Inscrição. b) Análise da
Ficha de Inscrição. O candidato deverá elaborar e encaminhar Ficha de Inscrição e
currículo para erwin@furb.br com cópia para itcp@furb.br contendo obrigatoriamente
as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2. Endereço Residencial, Endereço
Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse em desenvolver ações no projeto
(máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário para atuar no projeto (período e dias
da semana). c) Entrevista: Individual (10 minutos) ou coletiva (30 minutos). Será
realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer seleção de mais de 12 candidatos na
Análise Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: erwin@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022

Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 49
PROGRAMA: 671/2021 - TÁ ROLANDO – conteúdos integrados
COORDENADOR: James Dadam
Plano de Trabalho do Bolsista: auxiliar no gerenciamento da integração dos projetos
e das suas produções midiáticas, produzir textos e produções multimídia de caráter
jornalístico para divulgação do programa e seus projetos, bem como da universidade
como um todo; produzir reportagens em diferentes plataformas para veiculação nos
canais de comunicação da universidade; auxiliar na promoção de ações nas unidades
escolares parceiras; preparar apresentação para a MIPE; participar de seminários de
extensão e das avaliações da equipe, contribuir para a produção de extensão.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 (uma vaga)
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Jornalismo,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o candidato deve ter interesse pelos acontecimentos da
universidade e do âmbito educacional regional; deve possuir capacidade de transitar
por diferentes esferas sociais, demonstrando abertura para ouvir os diferentes atores e
suas necessidades, extraindo dessa atividade notícias que possam servir às instituições
parceiras e à universidade; deve ser capaz de produzir pautas, notícias e reportagens
com o olhar de valorização da educação, da ciência e da universidade, criando vínculos
saudáveis com as fontes e contribuindo para a democratização da comunicação; bom
texto jornalístico, boa dicção, capacidade de trabalhar em equipe; respeito ao próximo e
às diferenças e disponibilidade de dedicar 20 horas semanais ao projeto são
indispensáveis.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o processo de seleção consistirá em
análise do currículo; realização de atividade prática, que abrangerá a elaboração de um
vídeo; além de entrevista. A atividade prática será avaliada pela qualidade da pauta
elaborada, quantidade e qualidade das fontes utilizadas, concisão, clareza, correção,
ritmo do texto e apresentação. A avaliação da entrevista versará sobre a atividade
produzida na atividade prática e sobre conhecimentos gerais de jornalismo, da
universidade, da educação pública, da extensão e da pesquisa científica.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: jamesd@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 50
PROJETO: 672/2021 - Galileu – Popularização da Ciência
COORDENADOR: James Dadam
Plano de Trabalho do Bolsista: Participar de treinamento e alinhamento de atividades
com o coordenador do projeto; realizar levantamento de pesquisas; Elaborar pautas,
reportagens e notícias; Alimentar os canais dedicados ao projeto; Realizar contatos
com pesquisadores para divulgação das atividades de pesquisa; Realizar entrevistas,
gravações e outras atividades correlatas.; preparar apresentação para a MIPE; participar
de seminários de extensão e das avaliações da equipe.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 – Jornalismo.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Jornalismo,
regularmente matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o candidato deve ter interesse por ciência e por jornalismo
científico; deve ser capaz de produzir pautas, notícias e reportagens com o olhar
científico, criando vínculos saudáveis com as fontes e contribuindo para a
democratização da comunicação e a popularização da ciência; bom texto jornalístico,
boa dicção, capacidade de trabalhar em equipe; respeito ao próximo e às diferenças e
disponibilidade de dedicar 20 horas semanais ao projeto são indispensáveis.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o processo de seleção consistirá em
análise do currículo; realização de atividade prática, que abrangerá a elaboração de
pauta e redação de texto jornalístico para diferentes mídias, e gravação de áudio e/ou
vídeo; além de entrevista. A atividade prática será avaliada pela qualidade da pauta
elaborada, quantidade e qualidade das fontes utilizadas, concisão, clareza, correção,
ritmo do texto e apresentação. A avaliação da entrevista versará sobre a atividade
produzida na atividade prática e sobre conhecimentos gerais de jornalismo científico,
pesquisa científica e ciência em geral.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: jamesd@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 51
PROJETO: 697/2021 - TE ORIENTA NO TRÂNSITO
COORDENADOR(A): Clarissa Josgrilberg Pereira
Plano de Trabalho do Bolsista: Participar de treinamento e alinhamento de atividades
com a coordenadora do projeto; realizar levantamento de pesquisas; roteirizar produtos
multimidiáticos, auxiliar no planejamento das formações, alimentar o site do projeto,
realizar entrevistas, gravações e outras atividades correlatas. preparar apresentação para
a MIPE; participar de seminários de extensão e das avaliações da equipe.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 – Jornalismo ou Letras
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa
Perfil do Candidato: o candidato deve ter pelo projeto e pela temática dele, deve ter
bom texto, boa dicção, capacidade de trabalhar em equipe; proatividade, respeito ao
próximo e às diferenças e disponibilidade de dedicar 20 horas semanais ao projeto são
indispensáveis.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: o processo de seleção consistirá em
análise do currículo; realização de entrevista, que abrangerá a afinidade com o tema e
com as ações do projeto, tempo disponível para dedicação, etc. Além disso, os
candidatos farão uma atividade prática que será a proposta de uma intervenção na
escola a partir da temática do projeto e da área de formação de cada um deles. Esta
etapa será avaliada a partir da clareza, consistência e viabilidade da proposta.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: clarissap@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 52
PROJETO: 699/2021 - Verter: Inclusão Social através da Fotografia
COORDENADOR: Marko Alexandre Lisboa dos Santos
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 a
serem trabalhados;
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 a professora e o professor envolvidos;
Zelar pelo equipamento fotográfico utilizado nas oficinas e pelo espaço da escola e do
laboratório de fotografia da FURB, reportando à coordenação do projeto qualquer
incidente que venha a ocorrer;
Contribuir com a produção do relatório final;
Elaborar, sob supervisão, 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;
Elaborar, sob supervisão, convite para a exposição fotográfica;
Auxiliar na montagem e desmontagem da exposição fotográfica;
Criar e manter um perfil do projeto na rede social Instagram.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga. Cursos de
Comunicação (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Design e Artes Visuais.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado no
semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: domínio da língua portuguesa; domínio de equipamento
fotográfico digital; domínio de softwares de edição de texto (word), apresentação de
trabalhos (powerpoint) e de criação de materiais gráficos; capacidade de trabalhar em
equipe e com adolescentes.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: A prova de seleção se dará por meio
de entrevista, em que o(a) candidato(a) deverá responder sobre sua experiência e suas
habilidades com relação à fotografia, design gráfico e produção textual. Critérios de
avaliação: domínio das habilidades demandadas no projeto; desenvoltura e boa
expressão oral.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o email: malsantos@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 53
PROJETO: 625/2021 Práticas Integrativas - SER E CONVIVER PÓS-COVID 19
CRIE/FURB
COORDENADORA: Profa. Mônica Weiler Ceccato
Plano de Trabalho do Bolsista:
1- Participar das atividades do Projeto e reuniões de equipe.
2- Realização de pesquisa bibliográfica e levantamento de temas relevantes e do
material para alimentar os canais de informação com a comunidade.
3- Na preservação e manutenção estruturas didáticas de plantas medicinais, e
conservação e planejamento das hortas medicinais, e dos recursos didáticos e
estruturais da terapia assistida com animais e da talassoterapia.
4- Confecção dos materiais utilizados nas palestras e eventos de divulgação; O bolsista
irá auxiliar na confecção e atualização de meios de comunicação e redes sociais que
possam ser criadas, como web page, Grupos de aplicativos de mensagens instantâneas
entre outros.
5- Participar da elaboração dos relatórios apresentação dos trabalhos em eventos
(MIPE).
6- No auxílio da realização dos eventos e na realização das atividades conjuntas dos
demais projetos.
7- Integração com acadêmicos de diferentes grupos e no programa e nas atividades em
conjunto com outras atividades de extensão e outros programas da Universidade.
8- O bolsista ainda terá sob sua responsabilidade a organização dos arquivos do Projeto
e a manutenção e ordem dos materiais onde se desenvolverá as atividades do Projeto
Práticas Integrativas – Ser e Conviver CRIE/FURB, organização das planilhas para as
assessorias dos projetos sob sua responsabilidade e dos acadêmicos voluntários
extensionistas,
9- A organização do quadro de avisos e de telefones úteis, bem como a observância do
cronograma, a comunicação através do contato com as unidades.
10- Entrega de diário de campos conforme edital.
11- Auxilia na preparação dos relatórios e produtos para entrega e publicação.
12- Manter seu currículo lattes atualizado.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 Uma Vaga. O escopo deste
trabalho está relacionado a alunos de cursos da saúde, preferencialmente dos cursos de
fisioterapia, farmácia e medicina veterinária.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato O acadêmico deve ser comunicativo, gostar de trabalhos manuais,
possuir habilidades para pesquisas bibliográficas e domínio sobre as ferramentas de
comunicação social. Ter responsabilidade para cumprir com os horários e prazos das
atividades propostas. Possuir 20 horas semanais para dedicação ao projeto. Ter
conhecimento e/ou disponibilidade para aprender sobre fitoterapia, terapia assistida
com animais e talassoterapia.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Inscrição com apresentação do
histórico escolar e um relato com até 500 palavras onde apresenta um memorial
descritivo apresentando suas experiências (se já atuou ou atua na extensão) e como
atende as características do projeto. Encaminhados ao e-mail: monicaceccato@furb.br
Em seguida será marcada uma entrevista pela coordenação do Projeto. Em caso de
mais da 10 candidatos, só participarão das entrevistas os 10 mais bem classificados na

análise documental considerando os seguintes critérios: Disponibilidade de horáriocompatível com as atividades do projeto, experiencia em extensão, formação específica
(fitoterapia, farmacognosia, terapia assistida com animais e talassoterapia) cursos ou
disciplinas são pontuações diferenciais.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: monicaceccato@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 54
Projeto de Extensão 647/2021 - INTEGRALIDADE DO CUIDADO
COORDENADOR: Prof. CLÁUDIO LAURENTINO GUIMARÃES
PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA:
Mês 1 (Março): conjuntamente com os docentes vinculados ao projeto, estruturar o
organograma de atividades e ações do projeto no ano de 2022.
Mês 2 (Abril): elaboração de manual de processo de trabalho da equipe
multiprofissional;
acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas; acompanhar junto à literatura
científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19, especificamente, condição
pós covid; iniciar visitação dos profissionais prescritores para suporte técnico dos
exames laboratoriais; iniciar a elaboração de manual de cuidados pré-analíticos;
participar dos processos de integralização das ações de atenção primária em análises
clínicas, atenção farmacêutica e feridas;
Mês 3 (Maio): instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos; iniciar a
construção de protocolos para determinar os principais interferentes nos exames
laboratoriais no acompanhamento dos pacientes pós-covid; acompanhar junto à
literatura científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19, especificamente,
condição pós covid; visitação dos profissionais prescritores para suporte técnico dos
exames laboratoriais; acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 4 (Junho): instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos;
acompanhar junto à literatura científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19,
especificamente, condição pós-covid; instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados
pré-analíticos; visitação dos profissionais prescritores para suporte técnico dos exames
laboratoriais; acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 5 (Julho): participar das reuniões multiprofissional para discussão das reações
adversas à medicamentos, interações medicamentosas e uso racional de medicamentos;
instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos; acompanhar junto à
literatura científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19, especificamente,
condição pós-covid; instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos;
visitação dos profissionais prescritores para suporte técnico dos exames laboratoriais;
acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 6 (Agosto): preparar pôster e resumo a ser apresentado na MIPE 2022; instruir
pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos; acompanhar junto à literatura
científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19, especificamente, condição
pós-covid; instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos; visitação dos
profissionais prescritores para suporte técnico dos exames laboratoriais; acompanhar o
atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 7 (Setembro): MIPE 2022; instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados préanalíticos;
acompanhar junto à literatura científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19,
especificamente, condição pós-covid; instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados
pré- analíticos; acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas
Mês 8 (Outubro): início da elaboração do relatório parcial do projeto; instruir pacientes
pós covid sobre os cuidados pré-analíticos; acompanhar junto à literatura científica
(base de dados disponíveis) quanto à covid-19, especificamente, condição pós-covid;
instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos; acompanhar o
atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 9 (Novembro): instruir pacientes pós-covid sobre os cuidados pré-analíticos;
elaboração do relatório parcial do projeto;

acompanhar junto à literatura científica (base de dados disponíveis) quanto à covid-19,
especificamente, condição pós-covid; instruir pacientes pós covid sobre os cuidados
pré-analíticos; acompanhar o atendimento dos pacientes com feridas.
Mês 10 (Dezembro): entrega relatório parcial do projeto;
NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS E CURSO(S) VINCULADO(S): 1 vaga,
Curso de Farmácia.
VALOR DA BOLSA PARA 2022: R$ 800,00
PERÍODO DE DURAÇÃO DA BOLSA: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação em farmácia, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa;
Perfil do candidato: apresentar perfil para trabalho em equipe multiprofissional;
apresentar bom desempenho nas disciplinas do curso de farmácia; ter horário
compatível com a carga horária da bolsa institucional;
Metodologia e processo de avaliação da seleção: índice de aproveitamento estudantil;
análise do histórico escolar; análise de currículo (se foi bolsista de extensão),
entrevista;
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: clg@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 55
Projeto: 648/2021 - A Arte do Cuidado
COORDENADOR(A): Andréa da Silva
PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA: Participar das reuniões de estudo e
planejamento das ações do Projeto e do Programa; - Elaborar os registros das reuniões
sob a forma de ata; Realizar levantamento e leitura de material bibliográfico referente aos temas
pertinentes ao Projeto; - Participar dos eventos internos da FURB, entre eles a MIPE,
com apresentação de trabalho; - Organizar os materiais e os documentos próprios do
Projeto; - Organizar os materiais e preparar o espaço para a execução das atividades
grupais; - Participar do planejamento e da execução das atividades de educação em
saúde em grupo previstas no Projeto; - Redigir em conjunto com os demais membros
da equipe o relatório parcial e final do projeto; - Elaborar e ofertar oficina durante o
Interação/FURB. - Contribuir na redação de um artigo científico.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para o projeto para
acadêmicos dos cursos do CCS ou Serviço Social
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: comunicativo, pró ativo, responsável, comprometido, capacidade
de produção escrita, pontual, assíduo.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: indicar como será realizado o
processo de seleção: 1 etapa: análise de currículo – serão priorizados estudantes com
experiência prévia em extensão, 2 etapa: entrevista para avaliação da capacidade de
comunicação e postura do candidato.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: andpsilva@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 56
Projeto 675/2021 - Se te comove, Acolhe!
COORDENADOR(A): Elen Letícia Evelyn Paulino Linaltevich
Plano de Trabalho do Bolsista:
Mar2022-Dez/2023 - Acompanhar as reuniões, atividades de organização e
planejamento da equipe CRIE - PÓS COVID 19 FURB-CIR-CISAMVI;
Mar2022-Dez/2023 – Contribuir com o processo de acolhimento dos usuários no
serviço e identificação dos fatores não adesão no CRIE - PÓS COVID 19 FURB
CIR-CISAMVI;
Mar2022-Dez/2023 – Orientar usuários e familiares a identificar recursos e de
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
Abril022-Dez/2023 – Participar das ações de Educação permanente ofertadas pelo
CRIE - PÓS COVID 19 FURB-CIR-CISAMVI;
Mar 2022/Nov/2023 - Auxiliará na confecção e atualização dos meios de
comunicação eletrônicos;
Mar 2022/Nov/2023- Colaborará na elaboração do relatório anual e dos produtos
previstos no projeto, conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão
(DAEX).
Mar 2022/Nov/2023 - Apresentará trabalhos em eventos, sempre que acordado
com a equipe;
Mar 2022/Nov/2023 - Integrar-se-á com acadêmicos de outros cursos nas
atividades de extensão e colaborará para realização das atividades propostas nos
projetos vinculantes.
Mar 2022/Nov/2023- Entregar dois (02) diários técnicos/por ano referentes às suas
atividades, um (01) a cada semestre durante o período de vigência do presente
edital e em conformidade ao modelo disponibilizado no site da Universidade
Mar 2022/Nov/2023 - Organizará arquivos do Projeto e manutenção da ordem dos
materiais no local.
2022-2023 - Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes. 2022-20222023 - Responder ao questionário de avaliação proposto pela DAEX 2022/2023 Submeter trabalho à MIPE em 2022 e em 2023 e apresentá-lo seguindo o
regulamento do evento.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01 vaga para estudante,
Serviço Social
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: estudante de graduação do curso de Serviço Social,
a partir do 4º semestre e regularmente matriculado na graduação na FURB
Perfil do Candidato: habilidade para trabalhar em grupo; clareza e facilidade de
comunicação oral e escrita; conhecimento básico do Pacote Office e de redes
sociais; autonomia e pró-atividade; pontualidade, assiduidade e organização;
disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades do
projeto no período vespertino.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: No processo de seleção será
considerado: a) Análise do histórico escolar; b) análise do currículo acadêmico
CNPq (não eliminatório). O histórico escolar e o currículo CNPq devem ser
encaminhados em anexo a Ficha de Inscrição. c)Análise da Ficha de Inscrição. O
candidato deverá elaborar e encaminhar Ficha de Inscrição para cfronza@furb.br
contendo obrigatoriamente as seguintes informações: 1. Nome, Curso e Fase. 2.
Endereço Residencial, Endereço Eletrônico e Telefone. 3. Descrição do interesse

em desenvolver ações no projeto (máximo 10 linhas). 4. Disponibilidade de horário
para atuar no projeto (período e dias da semana). c) Entrevista: Individual (10
minutos) ou coletiva (1 hora). Será realizada entrevista coletiva no caso de ocorrer
seleção de mais de 05 candidatos na Análise Documental.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: epaulino@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 57
PROGRAMA OU PROJETO: 694/2021 FURBMÓVEL na escola: saúde bucal e
práticas integrativas e complementares
COORDENADOR(A): Profa. Dra. Marcia de Freitas Oliveira
Plano de Trabalho do Bolsista: Antes de iniciar as atividades do projeto será
realizada uma apresentação do mesmo e oferecido textos para a leitura com a
finalidade de preparar o acadêmico para as suas ações na extensão. As atividades a
serem realizadas serão:
1. O acadêmico bolsista deve realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema que está
trabalhando com a comunidade (higiene bucal, dieta, educação em saúde, práticas
integrativas e complementares);
2. O acadêmico bolsista deve acompanhar os demais acadêmicos (voluntários, artigo
170 e estudantes com vistas a curricularização da extensão), preencher termos e
certificados destes acadêmicos;
3. Deve elaborar material didático, juntamente com os demais acadêmicos, para
trabalhar com os escolares;
4. Participar das oficinas para capacitação das práticas integrativas e complementares;
5. Participar das ações de educação em saúde e atenção básica em saúde bucal;
6. Esterilizar instrumental para ações de atenção básica em saúde bucal e separar o
material a ser utilizado;
7. Elaborar e preencher semanalmente um portfólio sobre as ações de educação em
saúde e atenção em saúde bucal desenvolvidas;
8. Elaborar e entregar os dois diários técnicos a DAEX (1 a cada semestre), assim
como responder ao questionário de avaliação proposto pela mesma;
9. Participar e contribuir na elaboração do relatório anual, resumos (em especialmente
MIPE), artigos e folders do projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível segundo o
Edital de extensão 17/2021 – Categoria Projeto, para acadêmico do curso de
Odontologia
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
do 3º ao 9º semestre no Curso de Odontologia. Ter disponibilidade de 20 horas
semanais para o projeto.
Perfil do Candidato: o acadêmico deve ter desenvoltura frente à uma comunidade
para abordar temas de educação em saúde, ter conhecimento adquirido até a segunda
fase do Curso de Odontologia, cumprir horário e cronogramas propostos.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: será realizado por meio de análise
de currículo, experiência em projeto de extensão, 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:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: marciaoliveira@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022

Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 58
PROJETO: 591/2021 – INFORMAÇÃO E CIDADANIA (2022/2023)
COORDENADOR: Prof. Dr. CLÓVIS REIS
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participação de reunião de pauta, desenvolvimento de pesquisa e de coleta de dados,
organização das informações, redação de textos, gravação e edição de peças de áudio, e
distribuição do conteúdo para veiculação, além da oferta de oficinas sobre produção
sonora, manutenção dos equipamentos do Laboratório de Áudio e participação na
MIPE/FURB.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Publicidade
e Propaganda ou de Jornalismo
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade e
Propaganda ou Jornalismo, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Domínio das técnicas de redação para mídia sonora.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: análise de currículo e entrevista.
Critérios de avaliação: candidato ter o perfil referente à vaga, conhecimento sobre as
práticas extensionistas da FURB, domínio das técnicas de redação para mídia sonora.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: extensaocomunicacaofurb@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 59
PROJETO 612/2021 Dignidade da Pessoa Humana e Acesso à Justiça:
Fundamentos à Ressocialização do Apenado no Sistema Prisional de Blumenau.
COORDENADOR: PROFESSORA LENICE KELNER
Plano de Trabalho do Bolsista: O bolsista deverá desenvolver as seguintes
atividades:
a) atender os detentos na Penitenciária Industrial e no Presídio Regional de
Blumenau, fazendo relatório da consulta e requisitando os documentos necessários
para as petições futuras;
b) anotar, junto ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos os processos
criminais existentes em nome de cada um dos detentos e egressos atendidos;
c) buscar junto ao SAJ, o processo criminal, para estudar o processo e analisar se
cabível algum benefício a ser postulado ao detento;
d) verificar, nos processos criminais, se há cálculo de pena a fazer;
e) buscar informações junto ao Presídio e à Penitenciária sobre o tempo que o detento
se encontra encarcerado, para poder realizar a contagem de tempo de prisão e o
quanto ainda resta de sua pena;
f) elaborar petições de livramento condicional, progressão de regime, saída
temporária, indulto, comutação de pena, revisão criminal, ou outra que for pertinente;
g) encaminhar a petição ao professor coordenador e/ou Defensor Público para
ajuizamento.
h) realizar relatórios dos atendimentos, pesquisas jurisprudenciais, pesquisas
empíricas, pesquisas bibliográficas para confecção de relatórios e artigos científicos.
i) Participar dos Seminários de Extensão; Participar Mostra Integrada de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Cultura e outros eventos a fins divulgando o projeto de
extensão;
j) Colaborar na elaboração do relatório anual e dos produtos previstos no projeto,
conforme orientação da Divisão de Apoio à Extensão (DAEX);
k) Submeter trabalho à MIPE em 2022 e em 2023 e participar apresentando trabalho;
l) Manter atualizado seu currículo na Plataforma Lattes.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 VAGA
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
a partir do quinto semestre do Curso de Direito.
Perfil do Candidato:
a) boas notas na graduação em direito, a partir do primeiro semestre;
b) domínio e zelo com a língua portuguesa para elaboração de petições, artigos e
pôsteres;
c) domínio e zelo com as ferramentas de tecnologia digital (blogs, planilhas, power
point, word, digitalização de documentos etc.) para sistematização e divulgação dos
resultados);
d) domínio das disciplinas de Direito Penal, Processo Penal e Execução Penal para
fins de peticionamento e de produção científica.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
- Os interessados deverão encaminhar curriculum para análise e aguardarem serem
chamados para entrevista.
- Análise das notas obtidas na graduação em Direito, até o sexto semestre, nas
disciplinas de Direito Penal e de Processo Penal. Critérios (análise das notas
obtidas na graduação em Direito): melhores notas em cada disciplina.Critérios

(entrevista): disponibilidade de 20h semanais de trabalho; demonstrar autonomia,
interesse e entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: kelner@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 60
PROJETO: DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: TRADUZINDO A HISTÓRIA –
SIPEX Nº 594/2021
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. Revisar e editar texto
i. Planejamento e execução de Oficinas de educação patrimonial
j. Colaborar em outras atividades que se fizerem necessárias para o andamento do
projeto.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 (uma) vaga para
estudante do curso de Letras ou História preferencialmente.
Valor da Bolsa: 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente
matriculado no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato:
Domínio da língua portuguesa para elaboração de relatórios, artigos e pôsteres;
curiosidade em lidar com a língua alemã para auxiliar com os documentos
históricos e domínio das ferramentas de tecnologia digital (Word, Excel, Blogs,
planilhas, power point, digitalização de documentos, etc.) para sistematização e
divulgação dos resultados. Pro-atividade e comprometimento com as ações do
projeto. Assiduidade e observância às normas internas.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
Entrevista e análise de currículo Critérios: Disponibilidade de 20h semanais de
trabalho; demonstrar pró-atividade e autonomia; competência linguística em
línguas (desejável); demonstrar entusiasmo pelo projeto.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: vmailerbr@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 61
PROJETO: 639/2021 - 200 anos de Fritz Müller: articulações entre o texto e o
têxtil em experimentos educativos voltados ao Ensino Médio em Blumenau, SC
COORDENADORA: Luciana Butzke
Plano de Trabalho do Bolsista:
Março a junho de 2022 - Atividades: Visita no arquivo histórico e museu, pesquisa
bibliográfica e documental sobre vida e obra de Fritz Müller; participação e
coordenação das reuniões quinzenais da equipe do projeto (Atividades 1a e 1b).
Maio a junho 2022 - Atividades: Catalogação e organização de materiais e
sistematização do material coletado para ser utilizado nas oficinas (Atividades 1c e 2a).
Abril a junho de 2022 - Atividades: Catalogação e organização de materiais e
sistematização do material coletado sobre aldravia e bordado para ser utilizado nas
oficinas (Atividade 2b e 2c).
Julho de 2022 a dezembro de 2023 – Atividades: Planejamento, divulgação e execução
das oficinas de aldravia e bordado, avaliação das oficinas e socialização dos resultados
(Incluindo a participação da equipe na MIPE em 2022 e em 2023) (Atividades 3a e 3b).
Considerando que a bolsa tem duração de 10 meses o bolsista não terá atividades nos
meses de janeiro e fevereiro.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga, preferencialmente
dos cursos de ciências sociais, ciências biológicas, design, jornalismo, publicidade e
propaganda e letras.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: Experiência em projetos de pesquisa/extensão; disponibilidade
de tempo; assiduidade nas atividades do projeto; trabalhar com word, excel e canva; ter
interesse em pesquisa, sistematização de material e organização de oficinas; ter
pontualidade e responsabilidade em relação a compromissos assumidos com o projeto.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Análise do currículo (3 pontos),
redação de um memorial (4 pontos) e entrevista (4 pontos).
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: lbutzke@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Resultado final: https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 62
Projeto: 607/2021 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL – EMIS
Coordenadora: Ana Marise Pacheco Andrade de Souza
Plano de Atividades do Bolsista
• Reunir-se com a coordenação do Projeto;
• Divulgar e acompanhar o processo de seleção de novos acadêmicos da odontologia e
nutrição participantes do Projeto;
• Articular as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos voluntários no projeto, assim
como os acadêmicos de programas de bolsas e acadêmicos da curricularização da
extensão;
• Preparar e entregar enviar os termos de Compromisso dos acadêmicos voluntários na
DAEX;
• Agendamento, organização e acompanhamento dos cronogramas das reuniões e
atividades do Projeto;
• Contato com a APAE e com a ONG Associação Sorrir para Down para agendamento
dos bebês;
• Acompanhamento dos atendimentos aos bebês, com registro de imagens e elaboração
de ata;
• Contato com as UBS e empresa Kyly para agendamento dos encontros com as
gestantes;
• Participar da organização da reunião com gestantes, registro de imagens e elaboração
de ata;
• Acompanhamento e registro das gestantes participantes das rodas de conversa;
• Contato com o projeto Observatório de bebês de risco para agendamento das salas de
espera e/ou oficinas.
• Confirmação das atividades de educação em saúde com os bebês de risco junto ao
setor administrativo da Policlínica Universitária;
• Aplicar as pesquisas aprovadas no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(CEPH) da FURB com grupos de gestantes, bebês com deficiências e de risco e
participantes de capacitações;
• Organizar e participar de oficina de capacitação discente;
• Elaboração de material informativo e educativo;
• Publicação de conteúdos educativos na rede social do projeto @furb_emis;
• Comunicar-se com a rádio Furb-FM para envio de podcasts relacionados à saúde
materno-infantil;
• Criar e gerenciar os grupos de whats app com as gestantes e famílias dos bebês
atendidos no projeto;
• Acompanhamento das reuniões do projeto e elaboração de ata;
• Acompanhamento do levantamento de dados parciais dos projetos;
• Submissão de resumo, montagem de painel e apresentação na Mostra Integrada de
Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (MIPE) de 2022 e 2023;
• Receber os relatórios dos acadêmicos participantes no projeto;
• Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 1º
semestre das atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da
Universidade;
• Acompanhamento das reuniões mensais do Comitê de Aleitamento Materno;
• Organização dos dados para elaboração do relatório final;
• Entrega do relatório anual;
• Entregar 1 (um) diário de campo referente às suas atividades desenvolvidas no 2º

semestre das atividades, em conformidade ao modelo disponibilizado no site da
Universidade.
Cronograma de seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: amasouza@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Resultado: https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 63
PROJETO: 599/2021 – PLUG IN 2022-2023
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 vídeos, 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 por meio do Final Cut Pro, finalizar e mandar para veiculação nas redes
sociais digitais. Deve ser assíduo e ético nas atividades. Participar da MIPE/FURB.
O plano de trabalho do bolsista visa a curricularização da extensão.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de
Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade
e Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
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:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: agenciafurb@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 64
PROJETO PANORAMA: 600/2021 – PROJETO PANORAMA
COORDENADOR: Profª Fernanda Ostetto
Plano de Trabalho do Bolsista:
Reuniões para apresentação do projeto junto aos voluntários (MAR). Realização de
pesquisa bibliográfica acerca do tema da Comunicação e Mídia Regional
(ABR/MAI/JUN). Organizar as Visitas às entidades selecionadas (ABR e AGO).
Manter contato periódico com as empresas de recrutamento (MAR-NOV).
Criação de layouts e textos publicitários para as ações (MAI-NOV), Arte
finalização das peças publicitárias (MAI-NOV), Participação na MIPE. Produzir
Diário de Campo (JUL-NOV). Aplicação do instrumento qualitativo de avaliação
do projeto junto ao publico (MAI/NOV).
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de
Publicidade e Propaganda
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Publicidade
e Propaganda, regularmente matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Boa comunicação; criatividade; capacidade para resolução
de problemas; organização e planejamento e capacidade de trabalhar 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 da FURB. Conhecimentos básicos pacote Office e
Adobe. Domínio das ferramentas de mídias digitais. experiência em criação e
layout publicitário.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para
o e-mail: agenciafurb@gmail.com
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 65
PROJETO: 706/2021 Meninas Digitais Vale do Itajaí - Ano 5
COORDENADORA: Profª Dra. Andreza Sartori
Plano de Trabalho do Bolsista:
Participar das atividades seguintes:
2.2 - Visitar escolas e instituições pessoalmente para apresentar o projeto;
2.3 – Buscar locais por meio de contatos diretos;
3.1 - Elencar todas as atividades a serem realizadas no ano;
3.2 - Identificar os locais para a realização de cada atividade;
3.3 - Realizar reserva do espaço quando necessário;
3.4 - Elaborar o calendário dos eventos;
3.5 - Buscar patrocinadores;
4.1 - Produzir novos slides com os temas das oficinas;
4.2 - Produzir material para postagem em redes sociais a respeito dos eventos;
4.3 - Produzir materiais genéricos que podem ser adaptados para a apresentação
do projeto para empresas e comunidades; 5.2 - Desenvolver banners para redes sociais;
6.1 - Oficinas na área de computação;
6.2 - Rodas de conversas;
6.3 - Participação em eventos acadêmicos/ científicos;
6.4 - Divulgação de materiais que incentivam a mulher; 6.5 - Produção de novos PodCasts;
6.6 - Hackathon;
6.7 - Novos eventos e ações na comunidade;
7.1 - Aplicar questionários após cada ação;
7.2 – Realizar observações diretas durante as ações;
8.1 - Com base no item 7, produzir relatório apresentando as ações executadas, bem como
seus resultados;
9.1 – Realizar publicações semanais nas redes sociais
9.2 - Promover todos os eventos e atividades nas redes sociais;
10.1 - Diagramar livro;
10.2 - Encontrar editora parceira e/ou realizar orçamentos;
10.3 - Estudar a respeito da publicação de livros;
10.4 - Publicar o livro no formato impresso e/ou digital;
11.1 - Produzir artigo científico a respeito dos resultados
do projeto;
11.2 - Apresentar em um evento acadêmico;
11.3 - Divulgar os resultados obtidos na MIPE (2022 e 2023). As atividades serão
realizadas
conforme o Cronograma pré-estabelecido no item Cronograma.
Número de vagas disponíveis e curso vinculado: 1 estudante do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação ou Publicidade e Propaganda (em caso de não haver
candidatos serão aceitos de outros cursos)
Valor da Bolsa: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação do curso de Ciência da
Computação, Sistemas de Informação ou Publicidade e Propaganda, regularmente
matriculado no semestre de 2022/1.
Perfil do Candidato: Ter domínio das ferramentas de tecnologia digital (como Power
point, Word, Excel básico etc.) para sistematização e divulgação dos resultados; ter
domínio no uso das redes sociais Instagram e Facebook, ser pró-ativo e ter autonomia;
ter habilidades para trabalhar em grupo.

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. Conhecimentos básicos pacote Office e Adobe.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o email: asartori@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 66
PROJETO: 670/2021 - PROJETO GAIA: Educação Ambiental e desenvolvimento
psicossocial para adolescentes em contexto de semiliberdade
COORDENADORA: Lauren Beltrão Gomes
Plano de Trabalho do Bolsista:
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): duas vagas para estudantes
de
graduação, sendo uma para o curso de Psicologia, e a outra para o curso de Medicina
Veterinária ou Ciências Biológicas.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
nos Cursos de Psicologia, Medicina Veterinária ou Ciências Biológicas no semestre a
que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: O candidato deve apresentar interesse nas áreas de saúde,
desenvolvimento humano e educação ambiental. 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. Deve ter habilidade de comunicação, como produção
de material de comunicação (folder e vídeos) e boa comunicação escrita.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: O candidato será avaliado em
entrevista, cuja nota será a média das notas atribuídas por cada um dos membros da
comissão que participar da entrevista, com nota de 0 a 10. A comissão que fará a
entrevista será composta por pelo menos três dos membros da equipe do Projeto, a qual
é composta por dois docentes e dois servidor técnico administrativo vinculado. Os
critérios de avaliação para a entrevista 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 nas áreas de saúde, desenvolvimento
humano e educação ambiental. A seleção ainda será composta por uma pergunta por
escrito, a qual deve ser respondida de forma dissertativa. Dessa forma, também será
avaliada a capacidade de comunicação escrita.
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: ncardoso@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 67
PROGRAMA OU PROJETO: 687/21 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE
ANIMAIS SILVESTRES DE BLUMENAU – SAASBlu
COORDENADOR: Julio Cesar de Souza Jr.
Plano de Trabalho do Bolsista: Realização de atividades de manejo médico hospitalar
de animais silvestres incluindo higiene e desifecção de utensílio, processamento e
distribuição de alimentos, fornecimento de medicações, auxílio em procedimentos
clínico e cirurgicos, relatórios perióricos e participação na MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 01
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o candidato deve conhecer as necessidades básicas do manejo
nutricional e sanitário de animais silvestres sob cuidados humanos assim como as
técnicas básicas de manipulação e contenção física. O candidato deve demontrar na
avaliação a capacidade de realizar: a seleção, processamento de alimentos para os
animais, a manipulação de animais e a administração de fármacos por via oral e
intramuscular em mamíferos e aves. Deve ainda demostras a capacidade de realizar de
forma correta a limpeza e desinfecção de utensílios e superfícies.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: Será realizada por dois profesores
do projeto uma avaliação de currículo e uma avaliação prática no hospital escola
veterinário. Os critérios de avaliação serão tempo de atividades relacionadas com
medicina e manejo de animais silvestres comprovadas em currículo (em meses). O
candidato que obtiver a melhor avaliação terá 10. Os demais terão notas proporcionais
ao tempo comprovado. Já na avaliação prática os critérios serão o conteúdo e coerência
a respostas aos questionamentos teóricos e a forma de execução das tarefas solicitadas.
A avaliação prática será presencial, individual e em data estipulada previamente. A
avaliação de currículo terá peso de 30 % enquanto a avaliação prática terá peso de 70%
da nota final. O candidato com maior nota será selecionado. A etapa de avaliação de
currículos não necessita da presença do candidato. A avaliação prática será agendada
previamente e será realizada no Hospital Escola Veterinário da FURB.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: juliosouza@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 68
PROGRAMA OU PROJETO: 616/2021 Projeto Observatório dos Bebês de Risco
SIPEXCOORDENADOR (A): Prof. Dr. Marcus Vinicius Marques de Moraes.
Plano de Trabalho do Bolsista: o bolsista deverá auxiliar o coordenador do projeto a
conduzir as reuniões com a equipe. Fará o controle das listas de presença e do
preenchimento das avaliações pelos pais dos bebês. Fará a marcação das avaliações dos
bebês e das intervenções.
Auxiliará na elaboração dos relatórios. Participará da elaboração e apresentação dos
trabalhos na MIPE.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga para bolsista de
extensão.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: o bolsista deverá ter noção de excel para a construção das
planilhas com os dados coletados, deve ter bom domínio de oratória para ajudar na
condução de reuniões e discussões em grupo, ter noção da organização de
agendamentos para auxiliar na marcação das avaliações e intervenções, ser proativo
para ter independência nas suas funções, ter noção de escrita acadêmica para auxiliar
na publicação dos trabalhos científicos e ter bom relacionamento interpessoal que
ajudará no contato com as famílias e membros da equipe do projeto.
Metodologia e processo de avaliação da seleção: a seleção se dará por meio de uma
entrevista onde serão analisados:
a) desenvoltura (2 pontos);
b) afinidade com a temática (3 pontos);
c) disponibilidade de dedicação ao projeto (3 pontos); d) experiências acadêmicas
anteriores (2 pontos). Será selecionado o candidato que obtiver a maior pontuação, não
foi estipulada uma pontuação mínima para aprovação. Os critérios de desempate serão
maior tempo na graduação e maior idade.
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: mmoraes@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

ANEXO 69
PROGRAMA OU PROJETO: 646/2021 SER E CONVIVER PÓS COVID 19 Centro Regional Interprofissional Especializado Pós COVID 19
COORDENADOR (A): Prof. Tatiana Lucia Caetano
Plano de Trabalho do Bolsista: participação nas reuniões de equipe do programa para
planejamento, avaliação e confecção dos trabalhos e relatórios. Auxiliar a coordenação
nas atividades do programa. Criar e manter mídias sociais referentes ao programa.
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga para o Programa para
acadêmicos dos cursos da área da saúde e Serviço Social.
Valor da Bolsa para 2022: R$ 800,00.
Período de duração da bolsa: 10 meses.
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: pró-ativo, pontual, comunicativo, articulação, boa produção
escrita.
Metodologia e processo de avaliação da seleção:
1ª etapa: análise do currículo (serão priorizados acadêmicos em fases iniciais e com
experiência prévia);
2ª etapa: entrevista (será avaliado capacidade de articulação e postura do candidato);
3ª etapa: preenchimento de questionário e escrita de texto sucinto sobre características
do candidato (será avaliado capacidade de articulação escrita, capacidade de produção
escrita).
Cronograma da seleção:
Inscrições: de 22/02/2022 a 11/03/2022 - envio de currículo e histórico escolar para o
e-mail: tatianacaetano@furb.br
Processo Seletivo de Bolsistas: de 14/03 a 16/03/2022
Entrega de atas de seleção pelo(a) coordenador(a) à DAEX: de 17/03 e 18/03/2022
Divulgação do resultado do processo seletivo: 21/03/2022
Assinatura de Termos de Compromisso: 22/03/2022
Data e local de publicação do resultado final:
https://www.furb.br/web/1313/institucional/editais/extensao/12

