
   

   
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÕES EM PROJETOS DE EXTENSÃO 

nº 02 – 2022/2 

A Direção, no uso de suas atribuições, torna público o 

presente Edital para inscrições em projetos de 

extensão universitária (base 2022/2), com 

foco em promover interação entre o centro e a 

sociedade e destinados a alunos/as matriculados/as 

no Centro Universitário Fadergs. 

 

1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NOS PROJETOS 

O/a aluno/a deverá atender aos seguintes requisitos para participação nos projetos de 

Extensão: 

I. Ser aluno/a regularmente matriculado/a em curso de graduação do Centro 

Universitário Fadergs. 

II. Possuir disponibilidade para dedicação de acordo com o projeto. 

 

2. DA INSCRIÇÃO: 

I. Poderão se inscrever nos projetos de Extensão alunos/as regularmente 

matriculados/as em cursos de graduação do Centro Universitário Fadergs, nas 

condições descritas no item 1 deste Edital. 

II. O período de Inscrição será do dia 08/09/2022, às 6h00, ao dia 19/09/2022, às 

23h59. 

III. As inscrições serão efetuadas on-line por meio do preenchimento do formulário 

disponibilizado no pelo link: https://forms.office.com/r/vxLNcqHKM5 

IV. As vagas disponíveis em todos os projetos são limitadas e estão organizadas 

por abrangência e público-alvo, conforme Anexo I desse edital. 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/vxLNcqHKM5


   

   
 

 

3. DA SELEÇÃO PARA O PROJETO 

I. Os projetos de extensão são gratuitos para alunos/as matriculados/as em cursos 

de graduação, conforme item 1 do presente Edital. 

II. O/a aluno/a poderá participar de 1 (um) projeto de extensão por semestre, 

quando da confirmação de sua seleção. 

III. A seleção dos/as alunos/as extensionistas será realizada pelo(s) professor(es) 

responsáveis pelo projeto, seguindo a descrição de perfil da vaga conforme o 

Anexo I. 

IV. O/a aluno/a receberá um e-mail informativo sobre a confirmação da seleção para 

participação no projeto. Os casos em que o aluno não for selecionado para a 

vaga no projeto de extensão também serão informados via e-mail. Atenção: A 

comunicação é enviada para o endereço de e-mail cadastrado sob 

responsabilidade do aluno. Não há confirmação de seleção por outros meios, 

como SMS e mídias sociais. 

V. O cronograma de atividades e as atividades serão fornecidos pelo/a docente 

orientador/a do projeto.  

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO/A ALUNO/A EXTENSIONISTA 

I. Participar ativamente de todos os encontros, discussões, debates e outras 

atividades vinculadas ao projeto. 

II. Estar comprometido/a com todas as normas estabelecidas no Edital vigente e 

suas eventuais erratas. 

 

5. DA EMISSÃO DOS CERTIFICADOS 

I. Ao final do período letivo, será conferido certificado de atividades extensionistas 

aos estudantes que completarem suas atividades e relatórios de atividades 

aprovados pelo docente.  

 



   

   
 

6. DO APROVEITAMENTO DAS HORAS DO PROJETO COMO HORAS DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

I. Os/as alunos/as aprovados/as receberão horas equivalentes às horas de 

atividades complementares até 30 dias após o encerramento das atividades do 

semestre.  

7. DOS PRAZOS 

Evento Local Data 

Divulgação do edital Site 08/09/2022 

Inscrições https://forms.office.com/r/vxLNcqHKM5 08/09 a 19/09/2022  

Processo seletivo 
Reunião com os Professores 

responsáveis.   

21/09/2022  

Divulgação dos 

resultados 

E-mail  22/09/2022  

Início das atividades  19/09/2022  

Término das 

atividades e entrega 

de relatório 

 15/12/2022 

 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

I. Casos omissos ou não previstos no presente Edital serão avaliados e 

deliberados pelos professores responsáveis e pela direção do Centro 

Universitário Fadergs. 

Porto Alegre, 01 de setembro de 2022. 

Rachel Ballardin 

Diretora 

Franciele Fontana  

Gerente

https://forms.office.com/r/vxLNcqHKM5


   

   
 

ANEXO I 

Quadro de vagas para Projetos de Extensão 

Projeto Descrição Professor Responsável Perfil Desejado 
Número de 

Vagas 

MEDIAÇÃO DE 
CONFLITOS E ACESSO À 
JUSTIÇA 

Projeto destinado à capacitação 
de alunos voluntários para a 
realização de atendimentos de 
mediação familiar voltados aos 
assistidos da Defensoria Pública 
do Estado do RS. 

Professoras Ana Carolina 
Quintela, Fernanda Arena 
e Fabiana Giguer 

Alunos do Curso de 
Direito (Currículo 
Legado): ter cursado 
ou estar cursando a 
disciplina de Estágio 
de Prática 
Supervisionada – 
Mediação, 
Conciliação e 
Arbitragem ou ter 
cursado a disciplina 
de Meios 
Adequados de 
Resolução de 
Conflitos;  

Alunos do Curso 
Tecnólogo em 
Mediação: ter 
cursado a disciplina 
de Meios 
Adequados de 
Resolução de 
Conflitos ou Unidade 
Curricular Solução 
de Conflitos e 
Trabalhos com 
Grupos;  

15 



   

   
 

Alunos do Curso de 
Psicologia que 
tenham cursado as 
disciplinas Ética e 
Profissionalismo e 
Psicopatologia do 
Adulto;   

Alunos do Curso de 
Serviço Social que 
tenham cursado a 
disciplina Ética e 
Profissionalismo em 
Serviço Social 

 

 

ESPORTE E CIDADANIA  

No projeto de Extensão 
denominado ESPORTE E 
CIDADANIA serão desenvolvidas 
atividades de extensão, 
pesquisas e parcerias duais, com 
o objetivo de promover o 
atendimento integralizado na área 
da saúde. A CIS (Centro 
integrado de saúde: fisioterapia, 
psicologia, nutrição e educação 
física) atenderá o público dos 
atletas da comunidade Bom 
Jesus, Lomba do Pinheiro, e 
Restinga, filiados no projeto 

Professores Rochele 
Boneti, Gregório Tapia de 
Souza, Fabiana Guiguer e 
Juliano Adolfo 

Alunos dos cursos 
área da Saúde e 
humanas.   

Dedicação de, no 
mínimo, 3 (três) 
horas semanais, a 
serem cumpridas 
em horários e dias 
a definir; 

 

50 



   

   
 

Social BKE, Movimentando 
Vidas.  

INTEGRA POP RUA 

No projeto de Extensão 
denominado Integra POP RUA 
serão desenvolvidas atividades 
de extensão, pesquisas e 
parcerias duais, com o objetivo de 
promover o atendimento 
integralizado para a população 
em situação de rua do município 
de Porto Alegre. O Centro 
Universitário FADERGS, através 
de núcleos interdisciplinares, 
atenderá, em parceria com a 
Associação Cultural e 
Beneficente Ilê Mulher, os 
usuários 
atendidos/acompanhados pelo 
Centro Especializado para 
População em Situação de Rua 
(CENTRO POP).    

Professores Rochele 
Boneti, Gregório Tapia de 
Souza, Fabiana Guiger, 
Juliano Adolfo, Fernanda 
Arena, Adalto 
Sparremberger 

Alunos dos cursos 
área da Saúde, 
humanas e 
Tecnologia da 
informação   

 

Dedicação de, no 
mínimo, 3 (três) 
horas semanais, a 
serem cumpridas 
em horários e dias 
a definir; 

 

50 

CIGA - CENTRO DE 
INOVAÇÃO E GESTÃO 
ÂNIMA 

A atividade de extensão 
denominada Centro de  Inovação 
e  Gestão  Ânima (CIGA)  serão 
desenvolvidas  atividades  de  
extensão,  pesquisas  e  parcerias  
duais,  com  o  objetivo  de 
promover a inovação na gestão 
dos negócios. O Centro de 
Inovação atenderá tanto o público 
interno  como  alunos  e  
educadores,  como  o  público  
externo,  empresas públicas,  

Professores Adalto S. 
Sparremberger e Claudio 
Soares dos Santos 

Alunos dos 
seguintes cursos: 

Administração 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Todos os cursos da 
área de Gestão e 
Negócios 

70 



   

   
 

privadas  e entidades sem fins 
lucrativos Cursos da área de 

Tecnologia da 
Informação 

CRESCER 

No projeto de Extensão 
denominado “Crescer” serão 
desenvolvidas atividades de 
extensão, pesquisas e parcerias 
duais, com o objetivo de promover 
o atendimento integralizado na 
área da saúde. A CIS (Centro 
integrado de saúde: fisioterapia, 
psicologia, nutrição e educação 
física) e serviço social atenderá o 
público de gestantes de alto risco 
e famílias (mães, pais e bebês) 
com vistas à prevenção, detecção 
e intervenção a tempo de 
intercorrências que possam 
produzir impacto negativo na 
primeira infância em crianças de 
até 3 anos.  

O projeto tem como objetivo 
oportunizar para gestantes de alto 
risco e famílias de baixa renda que 
tenham crianças com até 3 anos 
ações de educação, saúde e 
psicossociais que promovam o 
pleno desenvolvimento 
psicológico, físico, nutricional e 
social na primeira infância.   

 

Professores 
GregórioTapia de Souza, 
Rochele Boneti, Fabiana 
Giguer, Juliano Adolfo 

Alunos dos cursos 
área da Saúde e 
humanas.   

Dedicação de, no 
mínimo, 3 (três) horas 
semanais, a serem 
cumpridas em 
horários e dias a 
definir.  

 

50 



   

   
 

VIVA SAUDE   propósito do Projeto Viva Saúde a 
ser com pacientes com doenças 
crônicas, através da ação 
voluntária e extensionista dos 
alunos do curso Tecnólogo em 
Estética e Cosmética e dos alunos 
dos cursos de nutrição, psicologia, 
fisioterapia, serviço social e 
enfermagem.  

Professores: Gregório 
Tapia de Souza, Rochele 
Boneti e Fernanda Arena 

Alunos dos cursos 
área da Saúde e 
humanas.   

Dedicação de, no 
mínimo, 3 (três) horas 
semanais, a serem 
cumpridas em 
horários e dias a 
definir.  

 

50 

Núcleo de Apoio Contábil e 
Fiscal - NAF   

O NAF é um projeto desenvolvido 
pela Receita Federal em parceria 
com a Fadergs, cujo objetivo é 
oferecer serviços contábeis e 
fiscais gratuitos para pessoas 
físicas e jurídicas de menor poder 
aquisitivo. Realização de 
atendimentos individuais e/ou em 
grupos, bem como 
palestras/oficinas, na área de 
finanças pessoais de forma 
gratuita aos alunos e comunidade, 
como planejamento e controle 
financeiro. Maiores informações 
podem ser obtidas através de 
acesso ao link: 
http://receita.economia.gov.br/a

Professor: Claudio Soares 
dos Santos 

Alunos do curso de 
Ciências Contábeis  

Dedicação de, no 
mínimo, 3 (três) horas 
semanais, a serem 
cumpridas em 
horários e dias a 
definir.  

 

40 

http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/naf


   

   
 

cesso-rapido/direitos-e-
deveres/educacao- fiscal/naf 

Maria Mulher Negra:  Uma 

perspectiva de atuação no 

mundo do trabalho. 

(PLURAIS) 

   

O presente projeto visa 

capacitar mulheres negras 

residentes no distrito Cruzeiro 

de Porto Alegre que se 

encontre em situação de 

vulnerabilidade, vinculadas a 

ONG, colaborando com o 

protagonismo feminino, através 

do emprego de ações que as 

orientem para a sua 

independência econômica. 

 

 

Professores: 

Claudio S. dos Santos; 

Gregório Tapia de Souza; 

Rochele Boneti 

Fernanda Arena 

Adalto Sparremberger 

Fabiana Giguer 

Alunos dos cursos: 
Psicologia 

Nutrição 

Estética 

Enfermagem 

Fisioterapia 

Serviço Social 

Economia 

Administração 

Biomedicina 

Ciências Contábeis 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

Ecossistema Cultural dos 

Povos Tradicionais de 

Matriz Africana: 

(PLURAIS)    

O presente projeto visa 

fomentar a constituição de um 

ecossistema de negócios entre 

as estruturas que estão inter-

relacionadas e que promovem 

a dinâmica da economia 

territorial da cultura religiosa 

de matriz africana na cidade de 

Porto Alegre, caracterizando-se 

pelo fluxo contínuo de 

informações, conhecimentos 

 

Professores: 

Claudio S. dos Santos; 

 

Alunos dos cursos: 
Economia 

Administração 

Gestão Financeira 

Ciências Contábeis 

 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/naf
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/naf
http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/direitos-e-deveres/educacao-fiscal/naf


   

   
 

fomentadores da inovação e de 

recursos 

 

 

CIGA - FÁBRICA DE 

SOFTWARE 

Prática de projeto e 

desenvolvimento de soluções 

computacionais, aplicada a 

demandas sociais de ONGs 

parceiras da FADERGS. Este 

projeto tem o objetivo de 

prover imersão dos alunos em 

um cenário real de fábrica de 

software, projetando e 

desenvolvendo soluções 

computacionais para 

demandas sociais de ONGs 

parceiras da FADERGS, 

soluções estas que auxiliem 

nos processos realizados nas 

ações desenvolvidas pelas 

ONGs. 

 

 

Professores: 

Adalto Sparremberger 

 

Alunos dos cursos: 
Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas, Ciência da 

Computação, Design 

Gráfico, Fotogradia, 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação, Jogos 

Digitais, Redes de 

Computadores e 

demais cursos 

correlatos.  

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


