PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA– PROPEX
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO - DAEX
EDITAL PROPEX N° 07/2022 – Cadastro de Programas e
Projetos de Extensão – UNIEDU –FUMDES/Art. 171

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU, por intermédio da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, torna público o RESULTADO do presente
Edital, destinado constituir e ranquear um portfólio de Programas e Projetos de extensão universitária
para o ano 2022, para o aporte de bolsas de extensão oriundas de recursos do FUMDES - art.
171(Extensão) para estudantes dos cursos de graduação da FURB a partir da classificação de horas de
professores Tempo Integral.

1. PROPOSTAS APROVADAS QUANTO AO MÉRITO
1.1 PROGRAMAS E PROJETOS
SIPEX º

TÍTULO

Nota

36/2022

Programa Observatório do Desenvolvimento Regional

9,36

40/2022

Integração Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) Brasil

9,27

41/2022

SIGAD - Sistema de Informações Gerenciais e de Apoio à Decisão

9,16

44/2022

Cuidando do meu Dinheiro

9,03

1.2 PROJETOS AVULSO
SIPEX º

TÍTULO

Nota

168/2022

FURBMÓVEL- Promovendo saúde bucal e cidadania em pessoas com
desordens mentais

8,92

176/2022

COLETIVO CRIATIVO 2022

9,32

192/2022

8,67

196/2022

Oficinas itinerantes para educação em saúde: metodologias ativas no
ensino de ciências e biologia
FURB e sua importância para o desenvolvimento regional

198/2022

Cine Debate FURB: pensar o mundo a partir da arte cinematográfica

8,82

206/2022

9,55

207/2022

Atendimento clínico e cirúrgico de Grandes Animais do Hospital Escola
Veterinário
Cidadania Crítica

54/2022

SPA da FURB

6,84

9,60

9,05

2.RESOLUÇÕES:
2.1 Considerando não ter havido propostas de programas e projetos conforme o número definido neste
Edital, suprime-se a análise de experiência do proponente e das bonificações.

2.2 Todas as propostas aprovadas no âmbito deste Edital deverão participar do processo de nucleação
desencadeado pela DAEX, o qual visa compor comunidades de práticas e círculos de educação tutorial
em prol de núcleos articulados pela agenda global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
2.3 Quanto aos recursos, o Programa poderá requisitar até 04 (quatro) bolsistas, e os Projetos avulsos
poderão requisitar até 2 (dois) bolsistas respectivamente, mediante a apresentação de planos de trabalho
distintos e complementares para cada estudante.
2.4 Os proponentes com propostas aprovadas deverão dirigir-se à DAEX em 11de maio de 2022 para
assinar o Termo de Compromisso com a PROPEX. A carga horária relativa às propostas aprovadas
somente será lançada no sistema após a assinatura do Termo de Compromisso, a partir de quando
poderão ter início a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Blumenau, 06 de maio de 2022.

Prof. Dr. Oklinger Mantovaneli Junior
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura

