
 

 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÕES EM PROJETOS DE EXTENSÃO - 

CURRICULO LEGADO 

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 RITTER DOS REIS – 

Campus FAPA. 

 
 

 
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 RITTER DOS REIS – Campus FAPA. 

II. Ter iniciado seu curso de graduação antes de 2022/2. 

III. Possuir disponibilidade de 3h semanais para dedicação ao projeto. 

 
 
 

2. DA INSCRIÇÃO: 

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

matriculados/as em cursos de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

RITTER DOS REIS – Campus FAPA, nas condições descritas no item 1 deste 

Edital. 

II. O período de Inscrição será do dia 05/09/2022, às 6h00, ao dia 13/09/2022, às 

23h59. 

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

disponibilizado no pelo link https://bit.ly/FAPAcolhe2022 

IV. Cada projeto específico, descrito no Anexo I deste edital, possui um número 

limitado de vagas. 



 

 

 

3. DA SELEÇÃO PARA O PROJETO 

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

de graduação, conforme anexo I 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. Entregar relatórios parciais e final nos prazos previstos. 

III. Apresentar resultados parciais ou finais de suas atividades no projeto em 

eventos de divulgação da extensão. 

IV. 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. O mínimo de horas será 50 por projeto, as quais serão 

aproveitadas de acordo com regulamento institucional. 



 

 

 

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 UNIRITTER e e-mail 

08/09 

Inscrições https://bit.ly/FAPAcolhe2022 De 05/09 a 13/09 

Processo seletivo 
Professor Responsável 

14 a 15/09 

Divulgação dos 

resultados 
E-mail de contato informado na inscrição 16/09 

Entrega do termo de 

compromisso 
Professor Responsável 21/09 

Início das atividades Professor Responsável 21/09 

Término das atividades 

e entrega de relatório 
Professor Responsável Dezembro 

 
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

deliberados pelos professores responsáveis e pela direção do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – Campus FAPA. 

 
 

Porto Alegre, 31 de agosto de 2022. 

 
 

Eduardo Araujo 

Gerente da Unidade 

UniRitter FAPA 



 

 

 

ANEXO I - Íntegra dos projetos e vagas 

 
 

PROJETOS DO FapACOLHE 

QUARTAS MANHÃ 

 
 
 

Projeto Objetivo Professor 
Responsável 

Perfil da vaga Nº de 
vagas 

COMUNICAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

Conscientizar a comunidade 
acadêmica acerca das 

questões socioambientais 
fazendo a interconexão das 

escalas global e local. 

Prof. Dr. Roberto 
Villar Belmonte 

Vagas para extensionistas dos 
cursos Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas, 
Produção Audiovisual, 
Comunicação e Marketing. Algumas 
vagas serão disponibilizadas para 
extensionistas dos demais cursos do 
campus Fapa interessados em 
Comunicação Social. 

20 

ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO DIGITAL 

Promover na comunidade 
acadêmica um engajamento de 

ações teórico-práticas que 
atenda as demandas 
educacionais digitais e 
sociais presentes na  

comunidade do entorno da  

Profª Especialista 
Vanessa Kopp 

 

Prof. Dr. Vinícius 
Jurinic Cassol 

Vagas para extensionistas dos 
cursos de Licenciaturas - Pedagogia, 
Letras, História, Ciências Biológicas 
- Psicologia, Engenharias, TI, Jogos 
Digitais. Algumas vagas serão 
disponibilizadas para extensionistas 

20 



 

 

 faculdade.  dos demais cursos do campus Fapa 
que tenham habilidades digitais. 

 

ARQURB COMUNIDADES Conscientizar a comunidade 
acadêmica sobre a 
importância do direito a cidade 
e da atuação do profissional de 
Arquitetura e Urbanismo e do 
Designer no desenvolvimento 
sustentável de cidades e 
comunidades. 

Profª. Me. Ana 
Lilian Brock de 
Souza 

Vagas para extensionistas dos 
cursos de Psicologia, Arquitetura e 
Urbanismo, Comunicação e Design 
e Direito, Comunicação Social, 
Direito. 

20 

PROJETO VIVER O 
ADOLESCER 

Contribuir com o viver salutar da 
adolescência por meio de 
educação, promoção e 
prevenção da saúde baseados 
na busca por 
autoconhecimento e autonomia 
nas escolhas de vida 
saudáveis  para  os 
adolescentes. 

Profa. Dra. Camila 
Neumaier Alves 

Vagas para extensionistas dos 
cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 
Nutrição, Estética, Biomedicina, 
Educação Física, Direito, 
Comunicação Social, Pedagogia, 
Psicologia. 

20 

EDUCA XR O projeto tem como objetivo 
realizar intervenções em 
escolas do entorno do campus 
para conscientizar sobre o 
trânsito no contexto dos grandes 
centros urbanos. As 
intervenções ocorrerão em 
parceria com a EPTC (Empresa 
Pública de Transporte e 
Circulação de Porto Alegre) e 
considera o desenvolvimento de 

Prof. Dr. Vinícius 
Jurinic Cassol 

Vagas para extensionistas dos 
cursos de Tecnologia da Informação 
para atuação no desenvolvimento 
técnico e alunos de cursos da área 
da Saúde e Comunicação para 
produção de conteúdo temático e 
apoio no relacionamento entre os 
envolvidos no projeto. 

20 



 

 

 um jogo para conscientização 
de jovens motociclistas sem 
CNH além da utilização de 
simuladores de realidade virtual 
para conscientizar sobre os 
efeitos do álcool e outras 
substâncias. 

   

GAME&TERAPIA: SAÚDE PARA 
TODOS! 

Promover na comunidade 
acadêmica um   engajamento 
de ações teórico-práticas que 
atendam as demandas digitais, 
sociais e de saúde presentes 
na comunidade do entorno da 
faculdade. 

Prof. Dr. Vinícius 
Jurinic Cassol 

 

Profa. Dra. Magda 
Furlanetto 

Vagas para extensionistas dos 
cursos de Tecnologia da Informação 
para atuação no desenvolvimento 
técnico e alunos de cursos da área 
da Saúde e Comunicação para 
produção de conteúdo temático e 
apoio no relacionamento entre os 
envolvidos no projeto. 

20 

NAARI: NÚCLEO DE APOIO E 
ASSESSORIA A REFUGIADOS 

E IMIGRANTES 

Prestar auxílio a imigrantes e 
refugiados que necessitam de 
suporte operacional e jurídico 
em Porto Alegre e região. 

Profa. Dra. Naiane 
I. Cossul 

Estudantes de todos os cursos da 
área de Gestão e Negócios, Direito e 
Psicologia. 

20 

PETACOLHE: FAPACOLHE Promover direitos humanose 
dos animais transindividuais nas 
comunidades do entorno do 
Campus FAPA. 

Biol. MV. MsC 
Bruna Zafalon da 
Silva 

 

Prof. Dra Ana 
Carolina Barreto 
Coelho 

Estudantes dos cursos de medicina 
veterinária. 

30 

OS PROMOTORES DE 
DIREITOS HUMANOS 

Promover Direitos Humanos 
transindividuais nas 
comunidades do entorno do 
Campus FAPA. 

Prof. Mdo. Nicolas 
Michellon Pereira 

Vagas para extensionistas do curso 
de Direito e saúde. 

20 



 

 


