
 
 

 

EDITAL PARA BOLSA DE EXTENSÃO  
Nº 001/2018 

 
Abre inscrição, fixa data, horário, critérios para 
inscrição e seleção de bolsistas para as ações 
aprovadas pelo Programa de Apoio à Extensão (PAEX). 

 
O Diretor de Extensão do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições para a seleção de Bolsistas de 
Extensão, para o ano de 2018, nos termos deste Edital. 
 
1. DO OBJETIVO DO PROGRAMA  
O Programa de Bolsas de Extensão, operacionalizado em consonância com a Política de Extensão da 
Universidade, tem por finalidade oportunizar a interlocução teoria/prática com a sociedade, 
contribuindo para uma efetiva ação transformadora da universidade e da sociedade, mediante 
interação recíproca. 
 
2. DA LEGISLAÇÃO  
O Programa de Bolsa de Extensão rege-se pela Resolução Nº 017/2013 do CONSUNI e pelas demais 
normas que lhe forem cabíveis. 
 
3. DA DURAÇÃO DA BOLSA 
A Bolsa de Extensão terá a duração de 10 (dez) meses, no período de março a dezembro de 2018. 
Discentes que não tiverem bom desempenho em qualquer etapa no desenvolvimento do plano de 
trabalho poderão ter sua bolsa suspensa ou serem substituídos no decorrer do período, a critério da 
Coordenação da Ação de Extensão. 
 
4. DAS VAGAS  
O número de vagas e as respectivas cargas horárias (10h ou 20h semanais) para cada programa ou 
projeto ainda serão definidos pelo Comitê de Extensão da Udesc. No entanto, os acadêmicos já 
podem realizar sua inscrição na(s) ação(ões) de seu interesse, conforme tabela abaixo: 
 

 
 
5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
Para inscrever-se no Programa de Bolsa de Extensão, o interessado deverá:  

a) Ser aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva em Curso de Graduação 
oferecido pelo Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), não podendo 
estar em situação de trancamento de matrícula; 

 

AÇÃO NOME DA AÇÃO COORDENADOR(A) 

Programa Gestão Intersetorial dos Serviços Sociais  Sérgio Marian    

Programa Conexão UDESC 2018 - 2019  Jaison Ademir Sevegnani 

Programa 
Pa-Kua - Conhecimento milenar para o homem 
moderno   

Geraldo Menegazzo Varela 

Programa Escotismo na Universidade  Adilson Valhdick 

Programa LABOT - Laboratório de Robótica  Paulo Roberto Farah 

Programa Green House  Priscila Natasha Kinas                                                                                                       

Programa Paisagem Cultural do Alto Vale  Helenne Jungblut Geissler 

Projeto  
Taekwondo Universitário - Arte Marcial e Filosofia 
Oriental  

Eduardo Muller dos Santos 
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b) Dispor de 20 ou 10 horas
coordenador;  

c) Não receber outra bolsa de 
de qualquer espécie; 

d) Ter todos os documentos correta e completamente preenchidos;
e) Estar em dia com suas obrigações na DEXT do Centro, para aqueles/as que receberam bolsa 

no semestre anterior. 
 
 

OBS: todos os alunos dos cursos de graduação do Ceavi, inclusive da primeira fase, poderão 
concorrer às bolsas, desde que atendam aos requisitos necessários
do prazo fixado neste edital. 
 
6. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O acadêmico deverá 
http://www.ceavi.udesc.br/?id=1098
O candidato poderá se inscrever em mais de uma ação, devendo preencher 
ação/programa. O coordenador do programa 
por e-mail ou telefone caso queira realizar uma entrevista.   
 
7. DO LOCAL E PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
As inscrições para o Programa de Bolsa de Extensão devem ser feitas no período compreendido entre 
31 de janeiro a 23 de fevereiro de 201
 
8. DA SELEÇÃO 
A seleção será feita pelo coordenador da ação considerando os seguintes critérios 
não eliminatórios:  
I – Desempenho acadêmico com média igual ou superior a 6,0 (seis);
II – Aproveitamento em disciplinas cursadas, admitindo
últimos semestres; 
III – Experiência anterior como volu
IV – Perfil para as atividades do projeto/programa.
 
9. DO RESULTADO 
Depois de encerradas as inscrições, os coordenadores dos programas
dias úteis para enviar ao e-mail 
vagas de bolsa. A relação dos selecionados será publicada dia 
endereço eletrônico http://www.ceavi.udesc.br/?id=1098
 
10. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações complementares poderão ser obti
sae.ceavi@udesc.br. 
 

 
 

ou 10 horas semanais para a Ação de Extensão, conforme critério do 

Não receber outra bolsa de qualquer outro órgão financiador, nem ter vínculo empregatício 

Ter todos os documentos correta e completamente preenchidos; 
Estar em dia com suas obrigações na DEXT do Centro, para aqueles/as que receberam bolsa 

todos os alunos dos cursos de graduação do Ceavi, inclusive da primeira fase, poderão 
concorrer às bolsas, desde que atendam aos requisitos necessários e realizem sua inscrição dentro 

INSCRIÇÃO 
O acadêmico deverá realizar sua inscrição on-line através do link
http://www.ceavi.udesc.br/?id=1098 .  
O candidato poderá se inscrever em mais de uma ação, devendo preencher um cadastro para cada 

coordenador do programa receberá sua inscrição por e-mail e entrará em contato 
caso queira realizar uma entrevista.    

PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições para o Programa de Bolsa de Extensão devem ser feitas no período compreendido entre 

de fevereiro de 2018, mediante inscrição on-line, conforme item 4 e 6. 

A seleção será feita pelo coordenador da ação considerando os seguintes critérios 

Desempenho acadêmico com média igual ou superior a 6,0 (seis); 
Aproveitamento em disciplinas cursadas, admitindo-se no máximo duas reprovações no

Experiência anterior como voluntário em atividade de extensão; 
Perfil para as atividades do projeto/programa. 

encerradas as inscrições, os coordenadores dos programas/projetos terão até 0
mail sae.ceavi@udesc.br os nomes dos acadêmicos selecionados 

vagas de bolsa. A relação dos selecionados será publicada dia 1º (primeiro) de março de 201
http://www.ceavi.udesc.br/?id=1098 . 

. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Informações complementares poderão ser obtidas junto à Direção de Extensão ou através do e

Ibirama, 31 de 

 
 

Jaison Ademir Sevegnani 
Diretor de Extensão CEAVI 

, conforme critério do 

qualquer outro órgão financiador, nem ter vínculo empregatício 

Estar em dia com suas obrigações na DEXT do Centro, para aqueles/as que receberam bolsa 

todos os alunos dos cursos de graduação do Ceavi, inclusive da primeira fase, poderão 
e realizem sua inscrição dentro 

através do link: 

um cadastro para cada 
mail e entrará em contato 

As inscrições para o Programa de Bolsa de Extensão devem ser feitas no período compreendido entre 
line, conforme item 4 e 6.  

A seleção será feita pelo coordenador da ação considerando os seguintes critérios classificatórios e 

duas reprovações nos dois 

terão até 02 (dois) 
os nomes dos acadêmicos selecionados para as 

de março de 2018 no 

Direção de Extensão ou através do e-mail 

 
de Janeiro de 2018. 

 


