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Edital nº013/2022/PROEN 

 

 

Dispõe sobre a relação de projetos aprovados 

para implementação referente ao processo de 

submissão de projetos de ensino FAEG para o 

ano de 2022. 

 

 

A Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, da Universidade da Região de Joinville – Univille, no uso 

de suas atribuições, torna público a relação de projetos aprovados para implementação em 

2022 referente ao processo de submissão de projetos de ensino vinculados ao Fundo de Apoio ao 

Ensino de Graduação – FAEG, conforme previsto nas Resoluções nº 06/21 e nº 11/21, ambas do 

Conselho de Administração da Fundação da Universidade da Região de Joinville – FURJ. 

 

Art. 1º A quantidade de projetos aprovados por Chamada Área Temática está disponível no 

quadro II e III do edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021. 

 

Parágrafo único. As vagas remanescentes das Chamadas Áreas Temáticas foram remanejadas, 

seguindo o mesmo processo de classificação utilizado para todos os projetos, conforme capítulo 

X do edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021. 

 

Art. 2º O quadro I apresenta os Projetos FAEG aprovados para implementação em 2022, 

conforme artigos 27 e 28 do edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021. 

 

Quadro I – Projetos FAEG Aprovados para implementação 

Sigla do 

Projeto 
Título do Projeto 

Professor (a) 

Coordenador (a) 

Chamadas - Áreas 

temáticas 
Status 

Banco de 

Oportunidades 

Adote um projeto: 

integração entre a 

universidade, a 

sociedade e o 

mercado de trabalho 

Isadora Burmeister 

Dickie 

A - Preparação, integração 

e/ou encaminhamento para o 

mercado de trabalho e 

prática profissional 

Aprovado 

LABID 
Laboratório de Ideias: 

d.lab – ano 7 

Roy Ristow Wippel 

Schulenburg 

A - Preparação, integração 

e/ou encaminhamento para o 

mercado de trabalho e 

prática profissional 

Aprovado 

OAB 1 Simulado OAB 1 
Beatriz Regina 

Branco 

A - Preparação, integração 

e/ou encaminhamento para o 

mercado de trabalho e 

prática profissional 

Aprovado 

PROFISSA 
Profissa: designer na 

prática 
Juliana Floriano 

A - Preparação, integração 

e/ou encaminhamento para o 

mercado de trabalho e 

prática profissional 

Aprovado 

Multiplica Multiplica Intercursos 
Fernanda Pozza da 

Costa 

B - Desenvolvimento de 

liderança e autonomia do 

estudante 

Aprovado 

Continua ... 
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... continuação 

ECO+SAÚDE 

Educação Ambiental + 

Saúde: Metodologias 

ativas para estudantes 

de cursos de Graduação 

e ações na comunidade 

Vanessa Cristine 

Kobs 

C - Temáticas em 

atendimento às diretrizes 

curriculares nacionais 

Aprovado 

Freeling2.0 
Freeling 2.0 - Design de 

tudo para todos 
Jonathan Prateat 

C - Temáticas em 

atendimento às diretrizes 

curriculares nacionais 

Aprovado 

CERTCLOUD 

Capacitação dos alunos 

de graduação para 

certificação em 

tecnologias de 

computação em nuvem 

Walter Silvestre 

Coan 

E - Nivelamento, 

aprofundamento e/ou 

reforço no processo 

educacional do ensino 

superior 

Aprovado 

CIENTIFIQUE-SE  

Métodos, técnicas e 

análise de dados 

voltados a iniciação 

científica e a elaboração 

de trabalhos de 

conclusão de curso 

Silvio Simão de 

Matos 

E - Nivelamento, 

aprofundamento e/ou 

reforço no processo 

educacional do ensino 

superior 

Aprovado 

NivQuim 
Nivelamento na área da 

Química 

Millena da Silva 

Montagnoli 

E - Nivelamento, 

aprofundamento e/ou 

reforço no processo 

educacional do ensino 

superior 

Aprovado 

OAB 2 Simulado OAB parte 2 
Waldemar 

Moreno Junior 

E - Nivelamento, 

aprofundamento e/ou 

reforço no processo 

educacional do ensino 

superior 

Aprovado 

CRIATIVAMENTE 

Criativamente: 

desenvolvimento e 

exercício de soft skills 

por meio de 

experiências de arte na 

formação do 

profissional do futuro 

Alena Rizi 

Marmo Jahn 

F - Livre Temática - 

Joinville 
Aprovado 

POLICLINICA 

Policlínica Escola – 

Saúde interprofissional 

no cuidado ao paciente 

portador de diabetes 

mellitus 

Luiz Paulo de 

Lemos Wiese 

F - Livre Temática - 

Joinville 
Aprovado 

INTEGRAR 
Programa de Integração 

e Vivências 
Mário Nenevê F - Livre Temática - SBS Aprovado 

NIMA 
Nivelamento de 

Matemática 

Adalberto 

Matias Beppler 
F - Livre Temática - SBS Aprovado 

 

Art. 3º Conforme artigo 4º do edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021, 

referenciando o artigo 5º da resolução nº11/21/Conselho de Administração, o(s) professor(e)s 

integrante(s) do projeto FAEG deverá(ão) possuir carga horária semanal igual ou superior a 08 

horas/aula semanais de docência efetiva em sala de aula como requisito para ter o projeto 

aprovado para implementação, conforme consolidação informada pela Gestão de Pessoas da 

FURJ/Univille até 25 de fevereiro de 2022. 
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Art. 4º Conforme edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021, as próximas 

etapas estão previstas no cronograma apresentado no quadro II. 

 

Quadro II – Cronograma de operacionalização do processo Projetos FAEG  

Descrição Período 

Início da implementação dos projetos FAEG. Março de 2022 

 

Art. 5º Os professores coordenadores dos projetos relacionados no quadro I devem ficar atentos 

a regulamentação prevista no edital nº 047/2021/Proen, publicado em 08 de dezembro de 2021, 

especialmente no que se refere ao número mínimo de estudantes inscritos (art. 9º), ao prazo de 

divulgação para inscrição (art. 10 e 41), das obrigações (art. 38.), da suspensão do projeto 

(capítulo XV) 

 

Art. 6º Os professores coordenadores dos projetos relacionados no quadro I devem encaminhar a 

lista dos estudantes inscritos e, mensalmente, a lista de presença dos estudantes participantes do 

respectivo projeto. 

 

§1º Encaminhar as listas acima sempre até o dia 10 de cada mês, a partir de abril, durante todo o 

período de execução do projeto. 

 

§2º Enviar para o e-mail faeg@univille.br 

 

Art. 7º Os casos omissos e/ou excepcionais serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino da Univille 

 

 

 

Joinville (SC), 04 de março de 2022 

 

 

 

 

Professor Dra. Patrícia Esther Fendrich Magri 

Pró-Reitora de Ensino 

mailto:faeg@univille.br

