
 

 

 

 

EDITAL DE INSCRIÇÕES NO PROJETO FLOW NO CAMPUS 

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

presente Edital para inscrição no projeto Flow no 

Campus   (base    2022/2), unindo iniciativas de 

desenvolvimento pessoal e coletivo para 

autoconhecimento, elevação da consciência, saúde 

física e mental e outras áreas da jornada de 

transformação humana junto à comunidade acadêmica 

do CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – 

Campus Fapa, Canoas e Zona Sul. 

 

 

 
1. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NOS PROJETOS 

 
O/a aluno/a deverá atender aos seguintes requisitos para participação no projeto: 

 

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

UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – Campus Zona Sul, FAPA ou Canoas. 

II. Ter iniciado seu curso de graduação antes de 2022/1. 

III. Possuir disponibilidade de 4h semanais para dedicação ao projeto. 

 

 
 
 

2. DA INSCRIÇÃO: 

 
I. Poderão se inscrever no projeto Flow no Campus alunos/as regularmente 

matriculados/as em cursos de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

RITTER DOS REIS, nas condições descritas no item 1 deste Edital. 

II. O período de Inscrição será do dia 12/09/2022, 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHO

M7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link  

IV. As vagas disponíveis são limitadas e estão organizadas por abrangência e 

público-alvo, conforme Anexo I desse edital. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link


 

 

 

3. DA SELEÇÃO PARA O PROJETO 

 
I. O projeto é gratuito para alunos/as matriculados/as em cursos de graduação, 

conforme item 1 do presente Edital. 

II. A seleção dos/as alunos/as será realizada pelo(s) professor(es) responsáveis 

pelo projeto, seguindo a descrição de perfil da vaga conforme o Anexo I. 

III. 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 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. 

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

orientador/a do projeto. 

 
 

 
4. DAS ATRIBUIÇÕES DO/A ALUNO/A  

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

atividades vinculadas ao projeto. 

II. Atuar enquanto “embaixadores de bem-estar” nos diferentes campi da UniRitter 

e no Instituto Caldeira, desenvolvendo ações específicas de relaxamento e 

wellness, meditação, expansão de consciência e yoga restaurativa. 

III. Participar do período de formação presencial durante o mês de setembro. 

IV. Entregar relatórios parciais e final nos prazos previstos. 

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

eventos de divulgação acadêmica. 

VI. 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 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 30 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 

www.uniritter.edu.br 
12/09/2022 

Inscrições https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lk
EaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf

_link  

De 12/set a 19/set 

Processo seletivo 
Site UNIRITTER 

www.uniritter.edu.br 
21 e 22/set 

Divulgação dos 

resultados 
E-mail de contato informado na inscrição 23/set 

Entrega do termo de 

compromisso 
Professor Responsável 26/set 

Início das atividades Professor Responsável A partir de 27/set 

Término das atividades 

e entrega de relatório 
Professor Responsável 16/dez 

 
 

 
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, 05 de setembro de 2022. 

 
 

Rachel Ballardin 

Diretora da UniRitter 

http://www.uniritter.edu.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy4tTLZhqSbSUO_P9TNMAaqHOM7lkEaBd8kSI4biFMQJp50Q/viewform?usp=sf_link
http://www.uniritter.edu.br/


 

ANEXO I 

 
Quadro de vagas para Projeto Flow no 

Campus 

 
 
 

Projeto 

 
 

Descrição 

Código da 

Vaga 

(Informe o 

código no 

Forms de 

inscrição) 

 
 

Professor Responsável 

 
 

Perfil Desejado 

 

 
Número de 

Vagas 

 
 

Flow no Campus: práticas de 
autoconhecimento, elevação da 
consciência e saúde integral -

UniRitter 

 
Impulsionar a cultura do bem-

estar e da saúde integral junto a 

discentes, docentes, 

colaboradores e lideranças nos 

Campus Zona Sul, Fapa e 

Canoas. Instrumentalizar os 

discentes na aplicação de 

técnicas e ferramentas de 

autoconhecimento, relaxamento  

e elevação de consciência junto 

à comunidade acadêmica. 

 

 
 
 
 

FLOW12 

 
 
 
 

Liciane da Silva Costa 
Dresch 

 
 

 
- Alunos da 

Graduação  
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