
 

 
 

 

EDITAL DE INSCRIÇÕES EM PROJETOS DE EXTENSÃO  - 

CURRICULO LEGADO  

nº 01 – 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 Zona Sul. 

 
 

 
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 Zona Sul. 

II. Ter iniciado seu curso de graduação até 2021.2. 

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 Zona Sul, nas condições descritas no item 1 deste 

Edital. 

II. O período de Inscrição será do dia 10/09/2022, 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.gle/tAgPj4CyGBULWBC57 

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

limitado de vagas. 

https://forms.gle/tAgPj4CyGBULWBC57


 

 

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. 



 

 

 

6. DO APROVEITAMENTO DAS HORAS DO PROJETO COMO HORAS DE 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

I. Os/as alunos/as aprovados/as receberão um total de 60 horas de extensão, 

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 e e-mail 08/09 

Inscrições https://forms.gle/tAgPj4CyGBULWBC57 De 10/09 a 19/09 

Processo seletivo Site 12 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 ZONA SUL. 

 
 

Porto Alegre, 08 de setembro de 2022. 
 
 

Prof. Ms. Carlos Izidoro 
 

Gerente da Unidade 
UniRitter ZONA SUL 

 

 
  

https://forms.gle/tAgPj4CyGBULWBC57


 

 
 

ANEXO I - Íntegra dos projetos e vagas 
 
 

PROJETOS DA ZONA SUL 

QUARTAS MANHÃ 

 

Projeto Objetivo Professor 
Responsável 

Perfil da vaga Nº de vagas 

ARQURB 
Comunidades 

O projeto tem o objetivo geral de difundir temas como o 
“direito à cidade” e o “papel social do arquiteto e 

urbanista”. Neste semestre, busca atuar no entorno 
imediato ao Campus, na região da Orfanotrófio e Cruzeiro, 

através de ações de diagnóstico local; práticas de 
conscientização urbana e ambiental através de oficinas 

práticas, bem como, atuar em melhorias estéticas e 
funcionais na região, envolvendo docentes, discentes e 

comunidade em geral. 

Lívia dos S. 
Falcão 

Arquitetura e 
Design; 

Engenharias; 
Comunicação e 

Marketing. 

100 

WEB RÁDIO 
UNIRITTER 

ZS 

O objetivo geral do projeto de extensão Webrádio Uniritter 
é divulgar o conteúdo acadêmico produzido no campus 

zona sul para a comunidade do entorno, tornando assim a 
emissora como um canal de referência para a 

comunicação com a população da Vila Cruzeiro. A 

Ricardo R C da 
Cunha. 

Comunicação e 
Marketing, 

Comunicação 
Social - 

Publicidade e 

100 



 

iniciativa se dará a partir do envolvimento de estudantes 
da Comunicação Social e jovens do Centro da Juventude 

Cruzeiro (CUFA) na produção de arquivos de áudio de 
interesse da região periférica ao campus. Para alcançar a 

meta serão realizadas oficinas e saídas de campo para 
reconhecimento das realidades. Os extensionistas 
também contribuirão na produção de conteúdo dos 

projetos de extensão de outras áreas de conhecimento da 
IES. 

Propaganda, 
Jornalismo, 
Produção 

Audiovisual, 
Relações Públicas 

Laboratório 
de Inovação 

Social 

Oportunizar soluções para demandas sociais, tanto 
individuais como coletivas, envolvendo o mundo do 

trabalho, as relações nos âmbitos de negócios e do direito, 
objetivando contribuir para a erradicação da pobreza, 

educação de qualidade, trabalho decente e crescimento 
econômico, redução das desigualdades e para a justiça 
social, junto à comunidade da Zona Sul de Porto Alegre. 

André Luís 
Volkmann 
Azambuja 

Arquitetura e 
Design. Ciências 

Jurídicas. 
Comunicação e 
Artes. Gestão e 

Negócios. 

100 

Atenção 
Odontológica 

O projeto de extensão supracitado tem nos seus pilares a 
melhoria das condições de saúde da população assistida. 
Para isso, tem atuado no âmbito da saúde bucal, por meio 
de atividades educativas, levantamento de necessidades 
em saúde, e posterior execução de ações direcionadas 

para atender as demandas identificadas. Os atores são os 
professores responsáveis pelo projeto e alunos de cursos 
das áreas da saúde, biológicas e humanas que tem sua 
formação otimizada dentro de um espaço que favorece a 

diversidade e a atuação direta junto à comunidade. 

Karine D. da 
Silva 

Ciências Biológicas 
e da Saúde, Arte e 

Educação, 
Pedagogia, 
Psicologia, 

Comunicação e 
Marketing 

100 



 

Atenção 
Psicossocial 

O projeto de extensão supracitado tem nos seus pilares a 
melhoria das condições de saúde da população assistida. 

Para isso, tem atuado no âmbito da saúde mental, por 
meio de atividades educativas, levantamento de 

necessidades em saúde, e posterior execução de ações 
direcionadas para atender as demandas identificadas. Os 

atores são os professores responsáveis pelo projeto e 
alunos de cursos das áreas da saúde, biológicas e 

humanas que tem sua formação otimizada dentro de um 
espaço que favorece a diversidade e a atuação direta 

junto à comunidade. 

Caroline 
Damazio da 

Silva 

Ciências Biológicas 
e da Saúde, Arte e 

Educação, 
Pedagogia, 
Psicologia, 

Comunicação e 
Marketing 

100 

Jovem Tech 

Uma iniciativa do  Ânima Lab HUB, Uniritter Zona Sul, 
CUFA (Central Única das Favelas) e a comunidade da 

Grande Cruzeiro, em parceria com a HMIDIA, a SINERGY 
e a Prefeitura de Porto Alegre, que visa aproximar, 

moradores de comunidades, da tecnologia e do mundo 
digital, através de aulas ministradas por tutores e docentes 
da Uniritter, a partir de trilhas de capacitação em conexão 

com o mundo universitário e o mercado de trabalho. O 
projeto é focado no desenvolvimento da cidadania digital e 
na inserção de pessoas para atuarem na área de TI,  seja 

como formação acadêmica ou profissional. 

Leonardo 
Amaral 

Engenharia, TI, 
Arquitetura, 

Comunicação e 
Marketing 

100 

 


