
UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
Pró-Reitoria de Ensino – Proen

Edital nº 074/Reitoria/Univates, de 15 de setembro de 2020

Processo de seleção de projetos de Extensão Acadêmica da Univates
para o ano de 2021

TERMO ADITIVO
(publicado em 19/12/2022)

A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da Extensão Acadêmica,
no uso de suas atribuições, renova o período de vigência dos projetos de extensão
aprovados pelo Edital no 074/Reitoria/Univates, de 15 de setembro de 2020, e acrescenta
disposições, nos termos a seguir.

1. Dos objetivos
O presente termo aditivo tem por objetivo:

a) renovar o prazo de vigência dos projetos aprovados pelo Edital no

074/Reitoria/Univates, de 15 de setembro de 2020, incentivando a continuidade dos
mesmos mediante apoio financeiro;

b) publicizar a forma de avaliação  dos projetos de extensão.

2. Do prazo de duração
Os projetos de extensão em andamento no ano de 2022, financiados pela Univates, serão
renovados por mais doze meses. O prazo de duração será estendido até o dia 31 de
dezembro de 2023.

3. Do orçamento
3.1 O orçamento de cada projeto de extensão será realizado pelo setor de Extensão
Acadêmica, considerando o valor definido pela mantenedora, Fundação Univates, para o
ano de 2023.

3.2 As horas docentes serão distribuídas equitativamente, sendo consideradas até 4 (quatro)
horas semanais para professores e até dois bolsistas de extensão por projeto.1

3.3 Demais valores de contas contábeis serão replicados conforme valores utilizados no ano
de 2022.

1 Exceto o projeto de extensão Planetário Univates: divulgação científica e astronomia ao alcance de
todos, que terá a participação de até 3 (três) bolsistas.
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4. Da avaliação dos projetos de extensão
4.1 Durante o ano de 2023, o projeto será avaliado com base nas postagens em ambiente
virtual específico. Essas avaliações irão ocorrer em dois momentos:

1o momento - avaliação parcial: durante os meses de agosto/setembro será realizada
uma conversa com os coordenadores dos projetos sobre o andamento das atividades;

2o momento - avaliação final: durante o mês de dezembro será realizada a avaliação
final do projeto conforme modelo anexo (Anexo 1).

4.2 A avaliação final do projeto de extensão (Anexo 1) será utilizada para fins de análise e
renovação do mesmo para o ano de 2024, observada a verba disponibilizada pela Fundação
Univates.

5. Dos projetos que terão continuidade em 2023
5.1 Os projetos de extensão que terão continuidade, bem como sua equipe e carga horária,
estão relacionados nas tabelas do Anexo 2.

5.2 Necessidades de ajustes em equipes durante o desenvolvimento do projeto podem ser
encaminhadas para o setor de Extensão Acadêmica.

5.3 Caso o projeto tenha alguma interface com instituições externas (prefeituras, empresas,
cooperativas etc.), deverá ser anexado o termo de compromisso da outra parte, com
vigência para o ano de 2023, conforme modelo anexo (Anexo 3).

5.3.1 O referido termo deve ser entregue até o dia 28 de fevereiro de 2023.

6. Das disposições gerais
6.1 O presente termo aditivo altera os itens 2 e 12 do Edital no 074/Reitoria/Univates, de 15
de setembro de 2020, que dispõem sobre o período de duração do projeto e sobre a
avaliação do projeto.

6.2 As demais disposições do Edital no 074/Reitoria/Univates, de 15 de setembro de 2020,
permanecem inalteradas.

6.3 Casos omissos serão resolvidos pela Extensão Acadêmica, com consulta à Pró-Reitoria
de Ensino da Univates.

6.4 Informações e esclarecimentos sobre o presente Edital podem ser obtidos pelo e-mail
projetosextensao@univates.br ou pelo telefone (51) 3714-7000, ramal 5643.

7. Dos anexos
7.1 Integram o presente Edital os seguintes anexos:

a) Anexo 1 – Modelo de avaliação final do projeto;

mailto:projetosextensao@univates.br
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b) Anexo 2 – Relação dos projetos e respectiva equipe com carga horária;
c) Anexo 3 – Termo de Compromisso.

Evania Schneider
Reitora da Universidade do Vale do Taquari -

Univates
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ANEXO 1
Modelo de avaliação final do projeto de extensão

8.1 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1.1 Os projetos serão avaliados de acordo com os critérios e pesos definidos na tabela
abaixo.

8.1.2 Todos os itens serão avaliados pelas postagens no ambiente virtual específico até o
dia 24 de novembro de 2023.

8.1.3 O projeto será avaliado pela Extensão Acadêmica, que poderá compor equipes de
professores indicadas pela Proen.

8.1.4 Projetos de Extensão com notas finais inferiores a 6 (seis vírgula zero) passarão por
uma análise da Extensão Acadêmica e da Proen.

DO CUMPRIMENTO E DA RELEVÂNCIA DO PROJETO

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DESCRIÇÃO PESO

1. Preenchimento dos campos no
ambiente virtual

Avaliação realizada pela postagem completa no
ambiente virtual do projeto de extensão (ano 2023)

2,0

2. Caráter extensionista do projeto Projetos que desenvolveram ações a partir do
diagnóstico e estabeleceram relação dialógica com a
comunidade parceira.
Contribuição com a formação cidadã e técnica dos
estudantes envolvidos.
Desenvolvimento de ações que impactem na
comunidade através da continuidade destas
(observando anos anteriores)
Incentiva-se projetos interdisciplinares e
interprofissionais.

obs.: projetos centrados com prioridade na
realização de eventos pontuais não serão
considerados de caráter extensionista.

2,0

3. Diagnóstico, caracterização da
população beneficiada e
justificativa

Realização e registro de um diagnóstico da
comunidade e respectiva demanda, realizado
previamente ao desenvolvimento das ações. Deixar
claro a caracterização da comunidade e, neste item
deverá ser explicitado o tipo de intervenção
(justificando-o), com clareza da intenção do projeto
na comunidade.

2,0

4. Procedimento metodológico do
projeto e descrição das ações
extensionistas

A partir do diagnóstico, explicitar a metodologia do
projeto e descrição da ação em si, com compreensão
do papel do estudante, do professor e da
comunidade parceira.

2,0

5. Avaliação do impacto na
comunidade

Realização de avaliação ex ante e ex post
objetivando compreender as mudanças ocorridas na
realidade social. Análise da avaliação com

2,0
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consideração dos pontos que estão adequados e os
a serem aprimorados.

TOTAL 10,0

PARECER:
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ANEXO 2
Relação dos Projetos de Extensão e respectiva equipe de trabalho com carga horária

Programa de extensão: AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E MEMÓRIA SOCIAL
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Relações
Internacionais na

sala de aula
Mateus Dalmáz

(2 h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Arqueólogo por um
dia: Ações de

Educação
Patrimonial

Neli Teresinha
Galarce

Machado - PPGs
(2 h/s)

Sérgio Nunes Lopes (3 h/s)
2 Bolsistas de Extensão (20

h/s cada)

Ciências da Vida
Naturalista por um

dia

Cátia Viviane
Gonçalves

(2 h/s)

Luis Fernando Saraiva
Macedo Timmers (PPGs 1

h/s)
2 Bolsistas de Extensão (20

h/s cada)

Ciências Exatas e
Engenharias Patrimônio Vivo

Jauri dos Santos
Sá (2 h/s)

Jamile Maria da Silva
Weizenmann (2  h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Programa de extensão: ARTE, ESTÉTICA E LINGUAGEM
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências Exatas e
Engenharias Interarte

Simone H.
Tavares (2 h/s)

Augusto Alves (2h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas ALFAB&LETRAR

Danise Vivian (3
h/s)

Garine Andrea Keller (1h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Linguagens:
palavras e imagens

Rosiene
Haetinger (2 h/s)

Flávio Roberto Meurer
(2 h/s)

Jane Mazzarino (PPGs
4h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências da Vida

Marias: corpo e
linguagem na

instituição prisional

Silvane
Fensterseifer
Isse (4 h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Pensamento
nômade

Fabiane
Olegário (4 h/s)

Angélica Vier Munhoz -
PPGs (4 h/s)

Morgana Domênica Hattge
- PPGs (2 h/s)
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1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas Vem prá cá

Maristela
Juchum (4 h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Programa de extensão: CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências Exatas e
Engenharias

Desenvolvendo o
pensamento

computacional na
educação básica

Evandro
Franzen (2 h/s)

Maria Claudete Schorr (2
h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências Exatas e
Engenharias Criando pontes

Carolina Becker
Pôrto Fransozi

(2h/s)

Rafael Mascolo (2h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Exatas e
Engenharias

Robótica
educacional

Alexandre
Stürmer Wolf

(4h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências Exatas e
Engenharias

Planetário Univates:
divulgação
científica e

astronomia ao
alcance de todos

Andréia
Spessatto de

Maman (4 h/s)

Sônia Elisa Marchi Gonzatti
(PPGs 1 h/s)

Italo Neide - (PPGs 1 h/s)
3 Bolsistas de Extensão (20

h/s cada)

Ciências Exatas e
Engenharias

Olimpíada
Matemática da

Univates:
fomentando o

raciocínio lógico

Andréia
Spessatto de
Maman (4h/s)

Maria Madalena Dullius -
(PPGs 1h/s)

Márcia Rehfeldt - (PPGs
1h/s)

2 Bolsistas de Extensão (20
h/s cada)

Ciências Exatas e
Engenharias

Feira de Ciências,
Pesquisa e
Inovação

Jane Herber (4
h/s)

Márcia Rehfeldt - (PPGs
1h/s)

Eniz Conceição de Oliveira
(PPGs 1h/s)

Ieda Giongo -(PPGs 1h/s)
José Claudio Del Pino

(PPGs 1h/s)
Lucélia Hoehne - (PPGs

1h/s)
Silvana Neumann Martins

 (PPGs 1h/s)
2 Bolsistas de Extensão (20

h/s cada)
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Programa de extensão: DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Maria da Penha:
enfrentamento à

violência contra a
mulher e apoio às

famílias

Elisabete
Barreto Muller (2

h/s)

Sandro Frohlich (1 h/s)
Giovana Schossler (1 h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Escritório do
Consumidor
Univates -

Econ/Univates
Marta Luisa

Piccinini (4 h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

História e cultura
Kaingang

Luís Fernando
da Silva Laroque
– PPGs (4 h/s)

2 Bolsistas de Extensão (20
h/s cada)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Educação em
Direitos Humanos

no contexto escolar
Cláudia

Tessmann (2h/s)

Garine Andrea Keller (1h/s)
Márcia Solange Volkmer

(1h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Educação e
Cidadania Fiscal:

um instrumento de
justiça e inclusão

social
Tatiele Gisch
Kuntz (2 h/s)

Leila Viviane Scherer
Hammes(2 h/s)

1 Bolsista de Extensão
(20  h/s)

Ciências Exatas e
Engenharias Habitar Bem

Jamile Maria
da Silva

Weizenmann (2
h/s)

Guilherme Osterkamp
(2 h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

1 bolsista pago com
parceria externa (20 h/s)

Programa de extensão: EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências Humanas e
Sociais Aplicadas

Alter - Linguagem e
tecnologia

potencializando
redes colaborativas

de aprendizagem
Maria Elisabete
Bersch (2 h/s)

Garine Andrea Keller (1 h/s)
2 Bolsistas de Extensão (20

h/s cada)

Ciências Médicas

Cursinho Popular
da Univates -

VestVates

Rafael Rodrigo
Eckhardt (2 h/s)

Fernanda Rocha da
Trindade (1 h/s)

2 Bolsistas de Extensão (20
h/s cada)
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Programa de extensão: SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Área Nome do projeto de

extensão
Coordenador(a) Equipe

Ciências da Vida
Clown – E seu

sorrir?!

Marinês Pérsigo
Morais Rigo (2

h/s)

Cristiano Zluha Pereira (2
h/s)

1 Bolsista de Extensão
(20h/s)

Ciências da Vida

Ações sociais e de
saúde em

gerontologia -
PASSG

Magali T.
Quevedo Grave

(2 h/s)

Alessandra Brod (2 h/s)
1 Bolsista de Extensão

(20 h/s)

Ciências da Vida

Ações
interdisciplinares de
cuidado em saúde

no bairro Santo
Antônio, Lajeado,

RS

Aline Patrícia
Brietzke (2h/s)

Tânia Fleig  (2 h/s)

1 Bolsista de Extensão
(20h/s)

Ciências da Vida

Ações
interdisciplinares de
cuidados em saúde
do trabalhador e de

capacitações de
agentes

comunitários de
saúde

Patrícia Fassina
(2 h/s)

Rodrigo Lara Rother (2 h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)

Ciências da Vida

A cultura de
periferia para o

empoderamento e
autocuidado em

saúde

Gisele Dhein
(3h/s)

Sandro Frohlich (1h/s)

1 Bolsista de Extensão (20
h/s)

Ciências da Vida

Promoção de saúde
e reabilitação de

pessoas com
doença de
Parkinson

Giovana
Sinigaglia (3 h/s)

Gisele Dhein (1 h/s)
1 Bolsista de Extensão (20

h/s)
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ANEXO 3
Termo de Compromisso

O(A) …......(prefeitura, empresa, cooperativa etc.) do município de …....../RS,
CNPJ..................…, com sede na rua …......, ..., representada neste ato por seu(sua)
Prefeito(a) Municipal, o(a) Sr(a). ........, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado na
…......, ..., no município de....../RS, portador do RG no...… e CPF no........, adere ao projeto de
extensão............................., no período de 02/01/2023 a 31/12/2023.

Lajeado, __ de ______ de 2023.

Assinatura do representante legal


