
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE 
Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – Pesquisa  

Pró- Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – Extensão 
 

EDITAL 02/2019 - CHAMADA PARA BOLSAS DE PESQUISA E EXTENSÃO_ VIA Art. 171 

 

A Universidade da Região de Joinville, por intermédio da Pesquisa, vinculada à Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, e a Extensão, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários, torna pública e convoca os interessados a se inscreverem para a obtenção de Bolsas 

de Pesquisa e Extensão, a serem custeadas pelo Estado de Santa Catarina por meio da Lei 

Complementar nº 407, de 28 de janeiro de 2008, que regulamenta o artigo 171 da Constituição 

Estadual e institui o Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior – 

FUMDES, de acordo com o que estabelece a presente chamada. 

1. Objetivo 

Aplicar os recursos do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior 

– FUMDES, previstos em Lei Orçamentária Anual - LOA visando a inserção de jovens no universo 

da pesquisa e da extensão como forma de contribuir para o fomento do desenvolvimento econômico 

e social e das potencialidades regionais. 

 

2. Recursos Disponíveis 

A bolsa assegurará auxílio financeiro ao acadêmico beneficiado, equivalente a 24 (vinte e quatro) 

parcelas, no valor de R$ 954,00, e será concedida após a divulgação do resultado deste edital até 

junho 2021. Os recursos disponíveis contemplarão 18 bolsas de Pesquisa e 18 bolsas de Extensão 

para alunos do campus de Joinville. Para o campus de São Bento do Sul serão disponibilizadas 6 

bolsas.  

A bolsa será concedida para alunos regularmente matriculados e não contempla dependências e 

disciplinas isoladas. 

 

3. Critérios de Elegibilidade 

a) atender o Art. 24 da Resolução 03/16 – CEPE da Univille que se encontra à disposição para 

consulta na Coordenação de Pesquisa, critério obrigatório para candidato à bolsa de Pesquisa; 

b) não estar inadimplente com nenhum projeto de pesquisa ou iniciação científica da Univille (Ex. 

entrega de artigo, para o Caderno de Iniciação à Pesquisa, apresentação na Semana Univille de 

Ciência, Sociedade e Tecnologia); 

c) ter cadastro no sistema UNIEDU em 2019:  

• O aluno que já se cadastrou no UNIEDU no primeiro semestre de 2019, deve realizar seu 

recadastramento e atualizar as informações. 

• Alunos que não efetuaram o cadastro, o mesmo ainda pode ser efetuado no sistema 

UNIEDU.  

• Caso não seja realizado o Cadastramento/Recadastramento estará impossibilitado de 

participar do processo seletivo. 



d) ter cursado todo o Ensino Médio em Unidade Escolar da Rede Pública ou em Instituição Privada 

com bolsa integral ou parcial; 

e) residir, no mínimo, há dois anos no Estado de Santa Catarina; 

f) estar regularmente matriculado em curso presencial de nível superior na Univille; 

g) ter disponibilidade semanal para o cumprimento das atividades descritas no plano de trabalho; 

h) dispor de tempo de graduação suficiente, antes da conclusão do curso, para cumprimento de um 

plano de trabalho até junho 2021; 

i) o candidato não deve possuir título de graduação. 

 

4. Procedimento de inscrição para o Edital 

Preencher os itens de 1 a 4 da Ficha de Inscrição de Solicitação de Bolsas de Pesquisa ou 

Extensão_ VIA Art. 171 ANEXO I desse Edital e protocolar na Área de Projetos, sala B 117, de 

acordo com o cronograma estabelecido no item 6. 

No ato da inscrição, o aluno deverá entregar os documentos necessários para concorrer ao 

benefício do Art.171, conforme orientação abaixo: 

I – Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

II – Declaração de recebimento de bolsa integral ou parcial, expedida pela instituição em que cursou 
o Ensino Médio, quando se tratar de candidato que frequentou o Ensino Médio em instituição 
privada de ensino; 

III – Comprovante de residência em Santa Catarina dos anos 2017, 2018 e 2019 (água, luz ou 
telefone). No caso de imóvel alugado deverá ser entregue uma cópia do contrato de locação, caso 
as faturas mencionadas estejam em nome de outrem. 

IV – Cópia da Cédula de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação; 

VII – Cópia do Boletim Escolar da série anteriormente cursada, exceto para alunos ingressantes em 
2019/2. 

VIII – Comprovante de inscrição no cadastro/recadastro do UNIEDU de 2019. 
 

5. Projetos com vagas disponíveis 

As inscrições encaminhadas em resposta a esta chamada deverão estar inseridas em até 3 projetos 

de pesquisa ou programas/projetos de extensão em desenvolvimento na Univille e discriminados 

nos Anexos 2, 3 e 4 deste Edital. 

 

5.1. Projetos de Pesquisa – Campus Joinville 

A relação de projetos de pesquisa para pleito da bolsa via Art.171 FUMDES está disponível no 

Anexo 2 deste Edital. 

5.2. Programas e Projetos de Extensão – Campus Joinville  

A relação de programas e projetos de extensão para pleito da bolsa via Art.171 FUMDES está 

disponível no Anexo 3 deste Edital. 

5.3. Programas e Projetos - Campus São Bento do Sul 



A relação de programas e projetos para pleito da bolsa via Art.171 FUMDES está disponível no 

Anexo 4 deste Edital. 

6. Prazos 

CRONOGRAMA DATAS - LIMITE 

1. Lançamento do Edital  09/08/2019 

3. Período de inscrição  09 a 20/08/2019 

4. Análise dos critérios de elegibilidade  20 a 22/08/2019 

5. Publicação dos alunos selecionados para entrevista com o 
Coordenador/Integrante do Projeto de Pesquisa ou Extensão  

Até 23/08/2019 

6. Entrevista com um professor integrante do Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

26 e 27/08/2019 

7. Devolutiva do resultado da entrevista pelo professor 
Após término da 
entrevista 

8. Divulgação do resultado do Edital  02/09/2019 

 

7. Análise e julgamento dos candidatos 

Após a avaliação dos critérios de elegibilidade, o aluno fará entrevista com um professor integrante 

do projeto/programa de pesquisa ou extensão para uma das opções a qual se inscreveu, que o 

avaliará à luz dos objetivos, exigências técnicas e científicas do projeto e emitirá parecer à Pesquisa 

ou Extensão. 

A coordenação de Pesquisa e Extensão poderá indicar, dentre as opções informadas pelo 

candidato no ato da inscrição, o projeto/programa que o mesmo fará a entrevista.  

Para a Pesquisa as vagas serão preenchidas com base crescente do índice sócio econômico (IC) 

obtido no cadastro do UNIEDU em 2019. Para esta etapa poderão ser solicitados documentos 

comprobatórios. 

No caso de empate do IC do aluno será adotado como critério de desempate a média do aluno.  

Para a Extensão será contemplado 1(um) aluno por projeto/programa a ser selecionado pelo 

coordenador nos termos deste Edital. 

Para o campus São Bento do Sul serão contemplados alunos por projeto/programa a ser 

selecionado pelo coordenador nos termos deste Edital conforme distribuição: 

Projeto/Programa Vagas disponibilizadas 

Metodologias ativas 02 

Proler - SBS 01 

IVGP - SBS 02 

NAF - SBS 01 

 

Para a concessão deste benefício será priorizado o aluno que não possuir nenhuma 
modalidade de bolsa, financiamento e/ou crédito universitário. 

A Univille reserva-se o direito de remanejar as bolsas não contempladas, entre Pesquisa e 

Extensão. 



A chamada dos alunos selecionados para entrevista será publicada no mural da Área de 

Projetos sala B117 e na página da Univille, Pesquisa e Extensão, no dia 23 de agosto de 2018. 

8. Dos compromissos do acadêmico bolsista contemplado 

a) não receber, durante a vigência da bolsa do presente programa, outra modalidade de bolsa 

oriunda de recursos públicos ou na própria Instituição; 

b) cumprir o regulamento da instituição na qual está matriculado; 

c) durante a realização do curso e vigência da bolsa, será verificado pela Univille, semestralmente, 

a aprovação nas disciplinas curriculares e desempenho acadêmico; 

d) restituir à Univille, nas mesmas condições em que foi beneficiado, acrescido de juros e 

atualização monetária, os valores correspondentes a todos os benefícios recebidos relativos à bolsa 

nos seguintes casos: 

• Não cumprimento do compromisso firmado junto ao programa de Bolsas do FUMDES. 

• Por desistência do curso sem justificativa aceita pelos órgãos competentes da Univille na 

qual está matriculado. 

e) executar as tarefas do plano de trabalho apresentado, atendendo aos horários acordados com o 

professor/orientador; 

f) apresentação dos resultados do trabalho no Semana Univille de Ciência, Sociedade e Tecnologia 

da Univille. 

Observação 1: Para alunos de Pesquisa, além dos compromissos acima supracitados, fixa a 

obrigatoriedade de acordo com o disposto no Art. 35 da Resolução 03/16 – CEPE da Univille: 

a) apresentação dos resultados do trabalho em artigo para submissão ao Caderno de Iniciação à 

Pesquisa da Univille a ser entregue em dezembro de 2021. 

Observação 2: o não cumprimento das responsabilidades previstas neste artigo, implica no 

cancelamento da bolsa caso as justificativas apresentadas à coordenação de pesquisa, extensão 

ou instância semelhante da Univille na qual está matriculado, não sejam aceitas pelas mesmas. 

 

Joinville, 09 de agosto de 2019. 

 

Profa. Giannini Pasiznick Apati     Profa. Maria Inês Siqueira Araújo      

Coordenadora da Pesquisa                           Coordenadora da Extensão e Assuntos Comunitários 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE – UNIVILLE 

Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Coordenação de Pesquisa 

Pró- Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – Coordenação de Extensão 

 

Ficha de Inscrição de Solicitação de Bolsas de Pesquisa ou Extensão pelo Art. 171 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO       

O aluno poderá selecionar até 3 projetos listados no Edital: 

1ª Opção Sigla: ________________(   ) Pesquisa                (    ) Extensão 

2ª Opção Sigla: ________________(   ) Pesquisa                (    ) Extensão 

3ª Opção Sigla: ________________(   ) Pesquisa                (    ) Extensão 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome do aluno:________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________Série:_____________ 

Matrícula:_____________________________________________________________________ 

DDD: ___________Fone: ___________________Celular:______________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Possui algum benefício, financiamento ou bolsa? ____________________________________ 

 

3 – Declaração de disponibilidade de execução do plano de trabalho e de responsabilidade 

Eu_____________________________________________________________________, aluno(a) 

regularmente matriculado no curso de______________________________________ da Univille, 

declaro que tenho disponibilidade de horário para a realização das atividades e tenho tempo de 

graduação até junho de 2021 para cumprimento do plano de trabalho. 

Assinatura do Aluno:______________________________________________________________ 

................................................................................................................................................................ 

Protocolo de Recebimento 
 
Recebemos no dia ____de ___________de 2019, a inscrição do(a) aluno(a) 

____________________________________________________________________________. 

 
Assinatura:  ____________________________________________________________________ 

  



ANEXO II – RELAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA – CAMPUS JOINVILLE 

 
      P01. Título do projeto: Aplicação de polímeros e a gestão da inovação: revisitando processos 
de produção e de aprendizagem com foco em sustentabilidade 
Sigla: PoliGI2 
Coordenadora: Denise Abatti Kasper Silva 

Curso Pré-requisitos 

 
Farmácia, Engenharias ou 

Administração 

Cursando o 2° ano, ter conhecimento básico de inglês, boa 
expressão oral e escrita. Disponibilidade para estar na 
Univille no período diurno (matutino ou vespertino) para 
desenvolver o trabalho de pesquisa 

 
P02. Título do projeto: Design e Relações de Uso 
Sigla: Ethos 

Coordenadora: Marli Everling 

Curso Pré-requisitos 

 
Psicologia, Design, Fotografia, 

Artes, Letras, Ciências 
Biológicas ou Engenharia 

Ambiental e Sanitária 

Inclinação para a pesquisa e estudos aprofundados; 
Disponibilidade de tempo; Disponibilidade para a aprendizagem 
e domínio de novos procedimentos (essencialmente conectados 
ao design e relações de uso) e para atuar em colaboração com  a 
equipe 
 

 

P03. Título do projeto: Museus e Espaços de Memória: representações, acervos e função social.   
Sigla: MEM 

Coordenadora: Sandra Paschoal Leite de Camargo Guedes 

Curso Pré-requisitos 

 
História, Direito, Psicologia ou 

Pedagogia 
 

Pessoas que gostem de museus, de ler e desenvolver pesquisas 
em documentos escritos e ou iconográficos, além de disposição 
para trabalhar em equipe e em projetos interdisciplinares. 
Necessário ter boa redação e domínio com as ferramentas de 
edição de textos (Word) e de buscas na internet. A participação 
nas reuniões do grupo de Pesquisas será obrigatória, por isso, 
os(as) candidatos(as) deverá(ão) ter disponibilidade durante os 
horários comerciais 

 

P04. Título do projeto: Inovação pedagógica no acolhimento, triagem e tratamento Odontológico 
Sigla: C.A.T.I. 

Coordenadora: Kesly Mary Ribeiro Andrades 

Curso Pré-requisitos 

 
Odontologia 

Cursando 2° ou 3º ano, conhecimento de informática básica e 
inglês (nível intermediário) 

 
P05. Título do projeto: Relação Público e privado na Educação Infantil 
Sigla: RPEI 

Coordenadora: Rosânia Campos 
 

Curso Pré-requisitos 

Psicologia ou Pedagogia                                                      - 

 



P06. Título do projeto: Design e Materiais: novas perspectivas para a produção tecnológica e a 
sustentabilidade 
Sigla: PRISMA 

Coordenador: Danilo Correa Silva 

Curso Pré-requisitos 

Design, Engenharia de 
Produção, Engenharia 

Mecânica ou Engenharia 
Química 

A partir do 2° com tempo de graduação para recebimento da 
bolsa, ser pró-ativo e ter interesse na área de materiais 

 

P07. Título do projeto: Pesquisa de Gestão de Marcas e Design de produto 
Sigla: Gbrand2 

Coordenador: Elcio Ribeiro 

Curso Pré-requisitos 

 
Todos os cursos 

Facilidade para escrita e pesquisa. Interesse em mídias sociais e 
comportamento de consumo. Com disponibilidade para trabalhar 
de forma presencial no período da tarde no Inovaparq - Univille 

 

P08. Título do projeto: Produção de metabólitos microbianos de interesse na saúde e no meio 
ambiente. 
Sigla: BIOTEC 

Coordenadora: Regina Maria Miranda Gern 

Curso Pré-requisitos 

Ciências Biológicas, Biologia 
Marinha, Farmácia ou 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária 

- 

 

P09. Título do projeto: Tecnologia para Inovação e Negócios de Impacto Social 
Sigla: IN-SOCI@L 

Coordenador: Luiz Melo Romão 

Curso Pré-requisitos 

 
Todos os cursos 

Possuir identificação com os temas: Inovação Social, 
Empreendedorismo Social,  Negócios de Impacto. Atuar com 
investigação científica, realizar identificação, seleção e análises 
sistemáticas da literatura. Ser pró-ativo, comprometido, ter 
disponibilidade no período da tarde. 

 
P10. Título do projeto: Linguagens e Tecnologias Digitais no Trabalho e na Formação Docente 
Sigla: LINTEDIG 

Coordenadora: Marly Kruger de Pesce 

Curso Pré-requisitos 

Direito, Psicologia, Design, 
Sistema de Informação, 

Publicidade e Propaganda ou 
Licenciaturas  

 
- 

 

 
 



P11. Título do projeto: EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIA E SENSIBILIDADE NAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS  
Sigla: EDUSENPE 
Coordenadora: Silvia Sell Duarte Pillotto 

Curso Pré-requisitos 

Design, Pedagogia, 
Publicidade e Propaganda ou 

Letras 

Disponibilidade de horário; responsabilidade com as tarefas; ser 
pró-ativo. (1°, 2° e 3° anos) 

 

P12. Título do projeto: Patrimônio natural a descoberto: circulação de saberes, natureza e 
agricultura 
Sigla: PANAA 

Coordenadora: Roberta Barros Meira 

Curso Pré-requisitos 

Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências biológicas, Letras, 

História, Gastronomia ou 
Direito 

  
- 

 

P13. Título do projeto: Narrativas (auto)biográficas e Patrimônio Cultural: a identificação diante da 
vulnerabilidade do outro 
Sigla: PCBIOGRAF 

Coordenadora: Raquel Alvarenga Sena Venera 

Curso Pré-requisitos 

Todos os cursos  Domínio do Adobe Premiere 

 

P14. Título do projeto: Valorização e minimização de resíduos agrícolas e industriais  
Sigla: VALORIZAR 

Coordenadora: Noeli Sellin 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Química ou 
Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

2° ou 3° ano, ter disponibilidade de horários (preferencialmente, 
de manhã ou tarde) para desenvolver as atividades do projeto, 
tanto em laboratório como na indústria, e ter motivação para 
estudos avançados na engenharia 

 

P15. Título do projeto: ESTUDO DOS MECANISMOS ENVOLVIDOS NA FISIOPATOLOGIA DE 
DOENÇAS E MEIOS DE PREVENÇÃO 
Sigla: MECPREVENT 

Coordenadora: Daniela Delwing de Lima 

Curso Pré-requisitos 

Farmácia, Medicina, 
Odontologia, Ciências 

Biológicas ou Educação Física 

Ter cursado o primeiro semestre do curso, ser capaz de 
manusear animais (ratos e camundongos) e realizar pesquisa em 
laboratório 

 

P16. Título do projeto: Preditores do excesso de peso em mães e seus filhos nascidos em 2012 
em Joinville-SC, Brasil: Coorte de 6 anos 
Sigla: PREDI6 

Coordenador: Marco Fabio Mastroeni 
 



Curso Pré-requisitos 

Enfermagem (Primeiro ano) e 
Ciências Biológicas (Segundo 

ano) 

 - Disponibilidade para trabalhar todos os finais de semana no 
primeiro semestre de 2021 
 - Não participar de outro projeto de pesquisa durante a duração 
da bolsa, ou seja, ter dedicação exclusiva ao projeto PREDI6 
 

 

P17. Título do projeto: Biotratamento de resíduos agrícolas e industriais visando a obtenção de 
produtos de interesse comercial 
Sigla: BIOWASTE 

Coordenador: Ozair Souza 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Química ou 
Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

Desejável estar cursando 2° ou 3° ano  e possuir conhecimento 
de inglês para leitura 

 

P18. Título do projeto: Saberes tradicionais e memórias sobre o uso da floresta na produção do 
patrimônio cultural brasileiro 
Sigla: FLORESTA 

Coordenador: João Carlos Melo Junior  

Curso Pré-requisitos 

Ciências Biológicas Interesse na área da Botânica 

 

P19. Título do projeto: Aproveitamento de resíduos agrícolas e/ou industriais na produção de 
fungos, metabólitos fúngicos e/ou biocompósitos. 
Sigla: RESCOGBIO II 

Coordenadora: Elisabeth Wisbeck 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Química ou 
Engenharia Ambiental e 

Sanitária  

 
- 

 

P20. Título do projeto: Fauna bentônica de fundos inconsolidados vegetados e não vegetados de 
ambientes aquáticos da Baía Babitonga e áreas adjacentes como indicadores da qualidade 
ambiental e saúde humana. 
Sigla: BABBENTOS 

Coordenador: Luciano Lorenzi 

Curso Pré-requisitos 

Ciências Biológicas Ter disponibilidade de horário no período da tarde para trabalhar 
no laboratório de Bentologia da Unidade São Francisco do Sul e 
proatividade para a pesquisa científica 

 
P21. Título do projeto: Patrimônio cultural: Redes e enredos 
Sigla: PRES 

Coordenadora: Ilanil Coelho 

Curso Pré-requisitos 

História, Artes Visuais, 
Arquitetura, Design, Sociologia 

ou Pedagogia  
 

Interesse em desenvolver pesquisas no campo do patrimônio 
cultural; conhecimentos gerais de informático; disponibilidade de 
tempo para pesquisa em acervos de interesse histórico 

 



P22. Título do projeto: A paisagem como herança: a chancela e os usos de uma nova visão do 
patrimônio 
Sigla: PAISA1 

Coordenadora: Mariluci Neis Carelli 

Curso Pré-requisitos 

História, Arquitetura, Direito, 
Psicologia, Biologia, Letras, 

Fotografia, Gastronomia, 
Pedagogia, Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda e 
outros cursos que tenham 
interesse na temática do 

projeto 

Tempo para se dedicar à pesquisa, gostar de estudar, 
comprometido com pesquisa, vontade aprender, iniciativa, 
proativo, aptidão no cumprimento de prazos e seguir 
cronograma, habilidade em pesquisa na internet 

 

P23. Título do projeto: Ações de letramento no trabalho e na formação docente em contextos 
educativos 
Sigla: ALETRAFOR 

Coordenadora: Rosana Mara Koerner 

Curso Pré-requisitos 

Letras ou Pedagogia Com disponibilidade de horas para 5a feira à tarde 

 

P24. Título do projeto: POLÍTICAS EM EDUCAÇÃO: DESAFIOS PARA GARANTIR O DIREITO E 
A QUALIDADE EDUCATIVA 
Sigla: EDUQUALI  

Coordenadora: Marialva Linda Moog Pinto 

Curso Pré-requisitos 

Todos os cursos  Gostar de ler e escrever e se interessar por pesquisa 

 
P25. Título do projeto: Educação especial na educação superior: políticas, saberes e práticas no 
âmbito do trabalho e formação docente 
Sigla: PESPE 

Coordenadora: Sonia Maria Ribeiro 

Curso Pré-requisitos 

 

- 

Ter interesse pela temática da educação especial, saber 
fazer uso do computador, ter disponibilidade de tempo para 
se dedicar as atividades de pesquisa 

 
P26. Título do projeto: Design de serviços e relações com clientes 
Sigla: DSERV 
Coordenador: Victor Rafael Laurenciano Aguiar 

 

 
 
 

Curso Pré-requisitos 

Letras A partir do 2º ano com tempo de graduação para 
recebimento da bolsa, facilidade para transcrição de 
entrevistas gravadas 

Publicidade e Propaganda A partir do 2º ano com tempo de graduação para 
recebimento da bolsa, habilidade de comunicação e 
domínio do pacote office 



P27. Título do projeto: Epidemiologia em doenças cerebrovasculares de base populacional 
Sigla: EPAVCBAP 

Coordenador: Norberto Luiz Cabral 

Curso Pré-requisitos 

Enfermagem, Ciências 
Biológicas ou Farmácia 

Preferencialmente com habilidade de leitura de textos 
científicos em Inglês e interesse em realizar atividades de 
pesquisa desenvolvidas em ambiente hospitalar e/ou 
laboratorial 

 

P28. Título do projeto: Patrimônio Arqueológico Pré-Colonial Costeiro – Relações entre Cultura 
Material e Ambiente nas Sociedades Sambaquianas 
Sigla: ARQOCOSTA 

Coordenadora: Dione Bandeira  

Curso Pré-requisitos 

Ciências Biológicas ou História  Interesse no estudo de sítios e coleções arqueológicas 

 
P29. Título do projeto: Reciclagem e modificação de materiais metálicos para obtenção de 
materiais de alto desempenho 
Sigla: REMAT 

Coordenador: Regis Daniel Cava 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Mecânica, 
Engenharia de Produção ou 

Engenharia Química 

A partir do 2º ano com tempo de graduação para 
recebimento da bolsa. Desejado, preferencialmente, alunos 
com disponibilidade de horários no período diurno (manhã 
ou tarde) interessados em trabalhar com materiais 
metálicos para produção de ligas metálicas de alumínio, 
cobre, aços de alta tecnologia e materiais com memória de 
forma para aplicações avançadas 

 
P30. Título do projeto: Avaliação da poluição atmosférica e seu risco à saúde na cidade de 
Joinville/SC 
Sigla: MPJoi 

Coordenador: Sandra Helena Westrupp Medeiros 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Química e 
Engenharia Ambiental e 

Sanitária  

Estar cursando o 1°, 2° ou 3° ano.  

 
 

  



ANEXO III – RELAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO – CAMPUS 

JOINVILLE 

 

P01. Título do Projeto: Comitê de Educação em Direitos Humanos 

Sigla: CEDH 

Coordenador: Fernanda Brandão Lapa 

 

Curso Pré-requisitos 

Todos os cursos 

Preferencialmente 2° e 3° ano; Ter disponibilidade de tempo 
para realização de algumas atividades em finais de 
semanas; Ter interesse em trabalhar com temas de direitos 
humanos na universidade (mulheres, LGBTI, imigrantes, 
negras/os, indígenas, dentre outros); Ter conhecimentos 
básicos de informática (Word, Excel, Power Point); ter boa 
capacidade de expressar-se em público; Ter disposição para 
realizar pesquisa e documentação na área de direitos 
humanos e de educação em direitos humanos. 
Disponibilidade de 20h semanais 

  

 

P02. Título do Programa: Programa de Literatura Infanto Juvenil 

Sigla: PROLIJ 

Coordenador: Berenice Rocha Zabbot Garcia 

 

Curso Pré-requisitos 

Design (linha de formação 

gráfico ou animação), Letras, 

Psicologia, Publicidade e 

Propaganda 

(2 e 3º ano) 

Ter disposição para realizar pesquisa na área de literatura e 

linguagem, novas mídias.  

Ter conhecimentos básicos de informática (Word, Excel, Blogs 

e redes sociais). 

Disponibilidade de 20h semanais 

 

P03. Título do Programa: Programa Movimentação – Atividade Motora para Grupos Especiais 

PROESA 

Sigla: PROESA 

Coordenadora: Sonia Maria Ribeiro 

 

Curso Pré-requisitos 

Educação Física 

Cursando 2º ou 3º ano; conhecimentos básicos de natação e 

interesse em trabalhar com pessoas que possuem deficiência 

Disponibilidade de 20h semanais 

 

 

 

 

P04. Título do Programa: Programa Movimentação – Atividade Motora para Grupos Especiais 



MÃE D´ÁGUA 

Sigla: MÃE D´ÁGUA 

Coordenadores: Sonia Maria Ribeiro e Luiz Henrique Rodrigues 

Curso Pré-requisitos 

Educação Física - Bacharel 

Cursando 2º ou 3º ano; conhecimentos básicos de natação e 

interesse em trabalhar com pessoas que possuem deficiência 

Disponibilidade de 20h semanais 

 

 

P05. Título do Programa: Programa Movimentação – Atividade Motora para Grupos Especiais 

AFISI 

Sigla: AFISI 

Coordenadoras: Sonia Maria Ribeiro e Mauren da Silva Salin 

Curso Pré-requisitos 

Educação Física - Bacharel Cursando 2º ou 3º ano; Disponibilidade de 20h semanais 

 
 

P06. Título do Projeto: Projeto Institucional Sabor de Sobra 

Sigla: SABOR DE SOBRA 

Coordenadora: Mariana Falcão Leal Brotero Duprat 

Curso Pré-requisitos 

Gastronomia  

Cursando 1º e 2º ano; ter disponibilidade em desenvolver 

atividades no período diurno; apresentar habilidades no trabalho 

com grupos de diferentes naturezas; boa comunicação; 

Disponibilidade de 20h semanais 

 

 

P07. Título do Programa: Programa Nacional de Incentivo à Leitura  

Sigla: PROLER  

Coordenadora: Profa. Taiza Mara Rauen Moraes  

Cursos  Pré requisitos  

Design, Letras e Psicologia 

(2 ou 3° ano 

preferencialmente) 

Boa Comunicação e domínio na Internet. Disponibilidade no 

período matutino 

 

 

P08. Título do Programa: Programa Arte na Escola  

Sigla: ARTE NA ESCOLA  

Coordenadora: Profa. Nadja de Carvalho Lamas 

Cursos  Pré requisitos  

Design, História e Letras Habilidade na leitura, facilidade de escrita e tenha 

conhecimentos básicos em informática e domínio de Corel 

Draw 

P09. Título do Programa: Programa Centro Memorial da Univille/ História Oral 



Sigla: MEMORIAL / PHO 

Coordenadora: Profa. Ilanil Coelho 

Cursos  Pré requisitos  

Design, História, Psicologia, 

Publicidade e Propaganda e 

Sistemas de Informação,  

Conhecimentos em informática.  

Disposição para se envolver ativamente em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão na Univille e na comunidade externa  

 
 
P10. Título do Programa: Índice de Variação Geral de Preços 
Sigla: IVGP 

Coordenador: Ademir José Demétrio  

Curso Pré-requisitos 

Administração, Ciências 
Contábeis, Ciências 

Econômicas, Comércio 
Exterior, Engenharias, Direito, 

Psicologia e Sistemas de 
Informação. 

Ter conhecimento do Word e Power Point. O aluno deverá 
conhecer planilhas Excel, nível intermediário. Saber calcular 
séries estatísticas e respectivos percentuais. Ser extrovertido e 
apresentar bom aproveitamento em sala de aula 

 

P11. Título do Programa: Programa Institucional de Artes Cênicas 
Sigla: TEATRO 
Coordenadores:  Ângela Emília Finardi e Silvestre Ferreira 

Curso Pré-requisitos 

Letras, Publicidade e 
Propaganda, Design, História 

(2° e 3° ano) 

Dominar conhecimentos de redes sociais. Afinidade com a 
linguagem do teatro, organização de materiais (cenografia, 
figurinos, entre outros), autonomia e característica 
empreendedora. Auxiliar na Divulgação do Programa e Auxiliar 
na recepção do público 

 

P12. Título do Programa: Programa Trilhas – Educação e Interpretação Ambiental nos CEPAs. 

Sigla: TRILHAS 
Coordenador: Sidnei da Silva Dornelles 

Curso Pré-requisitos 

Ciências Biológicas (2º e 3º 
ano) 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária - 1º ao 3º ano 

Ter disponibilidade de tempo para realização de atividades em 
finais de semanas. 
Não ter restrições para trabalhar em área de floresta. 
Ter disposição para trabalhar com grupos (crianças, jovens e 
adultos). 
Ter conhecimentos básicos de informática (Word, Excell, Power 
Point). 
Ter boa capacidade de expressar-se em público. 
Ter afinidade com pesquisa de campo em uma (01) destas 
áreas: botânica, ecologia, zoologia, geologia ou educação 
ambiental. 

Disponibilidade de 20h semanais 

 
 

 



P13. Título do Programa: Programa Institucional Reciclar 
Sigla: Reciclar 

Coordenadora: Maria Inês Siqueira Araújo  

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária, Engenharia Química 

e Engenharia Mecânica 
 

(1 ao 3° ano) 

Conhecimento de ferramentas básicas de informática; Boa 
redação; Bom relacionamento interpessoal; Pró-atividade; 

Trabalhar em grupo de forma colaborativa e com 
comprometimento; desejável experiência com atividades de 

educação ambiental; 
 

Disponibilidade no período matutino e /ou vespertino. 
Eventualmente será necessário desenvolver atividades aos 
sábados 
 

 

 

P14. Título do Programa: A Matur(a)idade na Univille  
Sigla: Maturidade 

Coordenadora: Karla Pfeiffer Moreira  

Curso Pré-requisitos 

Área da Saúde, Design, 
Fotografia e Licenciaturas 

Habilidade e disposição para trabalhar com grupos da 3ª idade, 
pró-ativo e comunicativo, disponibilidade para trabalhar na 4ª 
feira a tarde 

 

 

P15. Título do Programa: Centro de Atividades Físicas  
Sigla: CAF 

Coordenador: Pedro Jorge Cortes Morales 

Curso Pré-requisitos 

Educação Física Disponibilidade para trabalhar nos períodos vespertino e/ou 
noturno 

 

 

P16. Título do Projeto: Núcleo de Apoio Contábil Fiscal 

Sigla: NAF 

Coordenador: Mario Cesar de Ramos  

Curso Pré-requisitos 

Ciências Contábeis 

(2 e 3º ano) 

Ter disponibilidade durante a semana das 14 às 18h e 

eventualmente em finais de semana para atendimento em evento 

específico. Ter conhecimento básicos de contabilidade e 

informações fiscais. Ter conhecimentos básicos de informática 

(Word, Excel, Power Point); ter boa capacidade de expressar-se 

em público. Disponibilidade de 20h semanais 

 



 

 

P17. Título do Programa: Programa de Assessoria Técnico-Científica ao Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte e Cachoeira  
Sigla: CCJ 

Coordenadora: Therezinha Maria Novais de Oliveira  
 

Curso Pré-requisitos 

Engenharia Ambiental e 
Sanitária e Ciências Biológicas  

Preferencialmente residir em Jaraguá do Sul 

 

P18. Título do Programa: Sorria Vila da Glória  
Sigla: SORRIA 

Coordenador: Edward Werner Schubert  
 

Curso Pré-requisitos 

Área da Saúde Disponibilidade para trabalhar no período matutino e/ou 
vespertino e obrigatoriamente na 5ª feira pela manhã  

  



ANEXO IV – RELAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS - CAMPUS SÃO BENTO DO 
SUL 

 
 

P01. Título do projeto: Metodologias Ativas: práticas, oportunidades e estratégias envolvendo 
ensino semipresencial 
Sigla: Metodologia ativas 

Coordenadora: Liandra Pereira 
 

Curso Pré-requisitos 

Todos os cursos que atendam 
os critérios do Edital 

Conhecimento em Excel, Power point e boa comunicação oral e 
escrita  

 
 

P02. Título do programa: Índice de variação geral de preços – São Bento do Sul 
Sigla: IVGP - SBS 

Coordenador: Adalberto Matias Beppler 
 

Curso Pré-requisitos 

Administração, Gestão 
Comercial, Arquitetura, 
Ciências Contábeis ou 

Engenharias. 
Séries: 1ª, 2ª ou 3ª 

Disponibilidade de horário commercial. 

Domínio com as ferramentas do Excel e do Word. 

Boa comunicação para contato com a imprensa e 
empresas em geral. 

 

 
P03. Título do programa: Programa nacional de incentivo à leitura – São Bento do Sul 
Sigla: Proler - SBS 

Coordenadora: Simone Lesnhak Willemann 
 

Curso Pré-requisitos 

Administração, Contábeis, 
Educação Física, Gestão 

Gostar de ler e escrever. Ter domínio de redes sociais. Boa 
comunicação. 

 
P04. Título do projeto: Núcleo de Apoio Contábil Fiscal – São Bento do Sul 
Sigla: NAF - SBS 

Coordenadora: Regiane Piontkewicz 
 

Curso Pré-requisitos 

Curso: Ciências Contabeis, 
Administração e Gestão 

Comercial 
 

Série: 2º e 3º 

Boa comunicação. Conhecimento de ferramenta Excel 

 


