
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação

Edital n.º 067,
de 26 de março de 2007.

Maurício Neves de Jesus, Pró-Reitor  de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da 
Universidade do Planalto Catarinense, no uso de suas atribuições e, em conformidade com 
o Edital nº 025/2007 torna público o

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA OS PROJETOS DE 
EXTENSÃO COM RECURSOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL APROVADOS NO 

EDITAL nº 062/2007

Cláusula Primeira: Do Trabalho 
O trabalho será desenvolvido nos projetos de Extensão com recursos de Assistência 

Social aprovados no Edital 062/2007.

Cláusula Segunda: Da Remuneração
A bolsa será no valor de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais), a ser descontado no 

valor dos encargos educacionais, no período de abril a novembro de 2007.

Parágrafo  único:  O  aluno  não  poderá  acumular  outras  bolsas  de  estudos  da 
Instituição.

Cláusula Terceira: Das Vagas e do Perfil

Nome do projeto Nº  de 
Vagas

Perfil

Dança: Manifestação de corporeidade e cidadania uma Ter   interesse pela  temática  das relações 
étnico-raciais.

Assessoria em psicologia escolar duas Do curso de Psicologia a partir do 5º semestre, 
ter cursado  a disciplina Psicologia Escolar.

Esporte e cidadania duas Curso de Educação Física. 

Geppeto duas Engenharia  Industrial  Madeireira,  com 
habilidade em maquinário (uma vaga).
Cursos  Pedgagogia,  Terapia  Ocupacional, 
Artes que tenham habilidade em costura (uma 
vaga)

Escolinhas de iniciação esportiva da Uniplac duas Curso  de  Educação  Física,  a  partir  do  1º 
semestre; ter conhecimento sobre fundamentos 
de  futsal,  handebol,  voleibol  e  basquetebol. 
Habilidade didática na relação com crianças e 
adolescentes.  Interesse  por  leituras  sobre 
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Nome do projeto Nº  de 
Vagas

Perfil

esporte e inclusão.

A formação continuada  em educação étnico-racial  de 
líderes dos movimentos negro, gestores educacionais e 
professores/as dos cursos de extensão e especialização

uma Ter  interesse  pela  temática  das  relações 
étnico-raciais 

Oficina reciclagem de papel uma Cursando   Ciências  Biológicas,  Terapia 
Ocupacional e Arte-Educação

Grupo  de  apoio  para  familiares  de  portadores  da 
doença de Alzheimer

três Um  aluno  de  Psicologia  a  partir  do  9º 
semestre; um aluno de Enfermagem a partir do 
6º semestre; um aluno de Medicina 

Serviço de psicologia no fórum da Comarca de Lages duas Estar matriculado no 7º semestre do curso 
de Psicologia;  conhecer o funcionamento 
do  Ministério  Público  de  Lages;   ter 
conceito  no  mínimo  B  nas  seguintes 
disciplinas:  Psicologia da Personalidade I 
e II, Psicologia Social, Técnicas de Grupo, 
Psicologia  das  Relações  Familiares, 
Psicopatologia da Infância e Adolescência, 
Técnicas  de  Avaliação  Psicológica-
Infância  e  Adolescência,  Técnicas  de 
Avaliação  Psicológica-Adultos,   Ética 
Profissional,   Psicologia  da  Saúde, 
Psicopatologia  Geral  e  Técnicas  de 
Entrevista Psicológica.

Capoeira Angola instrumento de identidade cultural  e 
cidadania

uma Ter  interesse  pela  temática  das  relações 
étnico-raciais.

Arte e cultura implementando a Lei 10.639/03 uma Ter  interesse  pela  temática  das  relações 
étnico-raciais 

Direito/UNIPLAC em ação  na  comunidade  em risco 
social

uma Cursando  a partir do 2º semestre do Curso de 
Direito.

Comunidade ativa duas Curso  de  Educação  Física  a  partir  do  2º 
semestre

Capacitação continuada  para  docentes  de Matemática 
de Escolas Públicas

uma Curso de Matemática

Da paternidade à cidadania cinco Psicologia  (duas  vagas)  cursando  ou  tendo 
cursado  a  disciplina  Técnica  de  Intervenção 
Psicossocial

Pedagogia,  Direito,  Enfermagem  (uma  vaga 
cada curso),  cursando a partir do 6º semestre.

Estamos grávidos seis a)  Do  curso  de  Psicologia:  matriculado 
entre os 7ºs e a 9ºs semestres do curso.
b) Do Curso de Enfermagem:  matriculado 
no mínimo na 6ª fase do curso.
c) Do Curso de Medicina: matriculado no 
terceiro ano do curso.

Reestruturação administrativa e jurídica do Centro de 
Educação e Formação de Mão de Obra André Luiz

duas Curso de Direito e de Administração.

Criança feliz – Sorriso saudável quatro Cursando o curso de Odontologia

Integração Universidade/escola três Cursando o Curso de Arte-Educação a partir do 
2º semestre

Acompanhamento  da  gestante  e  sua  família  no ciclo 
gravídico-puerperal

duas Estar  cursando  no  minimo  6°  semestre  de 
Enfermagem;  conhecimento  básico  de 
informatica.

Odontologia cidadã duas Cursando o curso de Odontologia,  a partir  do 
2º semestre.

Orientação profissional um Curso de Psicologia.



Nome do projeto Nº  de 
Vagas

Perfil

Alfabetização digital duas Cursando o curso de Sistemas de Informação a 
partir  do 3º  semestre,  com conhecimento  em 
informática  básica,  editor  de  texto, 
apresentações, planilhas eletrônicas e internet.

Promoção da  saúde  e  qualidade  de  vida  das  pessoas 
ostomizadas em situação de risco social

quatro Estar  regularmente  matriculado nos cursos de 
graduação  em  Serviço  social,  Enfermagem, 
Psicologia  e Medicina  da UNIPLAC, a  partir 
do 3ºsemestre; interesse por leituras do tema e 
aprofundamento  teórico-metodológico  da 
profissão.

Apoio pedagógico em Matemática da educação básica duas Curso de Matemática.

Integração Uniplac/AABB – Comunidade em situação 
de risco social

oito Conhecimento  em  pedagogia  Paulo  Freire. 
Todos  os  cursos,  cursando  do  1º  ao  6º 
semestres.

Saúde e prevenção nas escolas três Cursos  de  Serviço   Social,  Enfermagem  e 
Medicina  em qualquer semestre; interesse por 
leituras  do  tema  e  aprofundamento  teórico-
metodológico da profissão.

Construindo  cidadania  na  família  –  Atendimento 
familiar no CRAS – Universitário

quatro Cursos  de  Serviço  Social,  Enfermagem  e 
Medicina em qualquer semestre; possibilidade 
de deslocamento ao bairro da Várzea; interesse 
por leituras do tema e aprofundamento teórico-
metodológico da profissão.

Programa de atividades físicas, desportivas e de Lazer 
para portadores de necessidades educativas especiais

seis Conhecimento das  metodologias  abertas.  Três 
vagas para curso de Terapia Ocupacional e três 
vagas para Educação Física.

Orquestra Escola da Uniplac oito Músico  instrumentalista  ou  voz.  Ter 
instrumento próprio. 

Alfabetização de jovens e adultos nos bairros Popular, 
Habitação e Universitário

uma Cursos diversas  áreas.  Disponibilidade para  o 
período vespertino ou noturno.

Cuidadores da alegria seis Conhecimento  básico  de  informática;   ser 
estudante  das  áreas  da  saúde,  artes,  sociais, 
jurídicas  e  humanas,  preferencialmente  não 
estar no último semestre do curso; participação 
prévia no projeto (Edição 2006).

Caixa mágica – Contadores de histórias oito De todos os cursos,  que tenham aptidão para 
contar histórias.

Serviço  social  e  saúde  da  família:  Inserção  do 
assistente  social  no  Programa  Saúde  da  Família  da 
Secretaria Municipal de Lages

quatro Estar  regularmente  matriculado  no  curso  de 
graduação em Serviço Social da UNIPLAC em 
qualquer  semestre;  interesse  por  leituras  do 
tema  e  aprofundamento  teórico-metodológico 
da profissão.

Cláusula quarta: Dos Critérios e Condições
• Apresentar curriculum vitae simplificado.
• Histórico escolar do curso em que está matriculado (exceto para calouros).
• Ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolvimento do projeto.
• Ser aluno de graduação da Uniplac, atendendo o perfil acima.
• Preencher  ficha  de  inscrição  (conforme  anexo)  anexando  os  documentos 

solicitados.

Parágrafo Único: As informações que se apresentarem não verdadeiras implicarão 
na eliminação do candidato.

Cláusula quinta: Das Inscrições
As inscrições deverão ser efetivadas no período de 27/03/2007 a 02/04/2007, junto 



ao Serviço de Protocolo da Uniplac, no horário de atendimento ao público.

Cláusula sexta: Do Processo de Seleção
A seleção dos  alunos  será  realizada sob a  responsabilidade do  Coordenador  do 

Projeto e respectivos  professores envolvidos.

Parágrafo o  Único: O  processo  de  seleção  constituirá  um momento  prévio da 
análise dos documentos apresentados  que poderá ser eliminatório, e, no segundo momento 
haverá uma entrevista para aprovação final do candidato.

Cláusula sétima: Do Resultado
O resultado do aluno-bolsista classificado será divulgado no dia 09/04/2007,  nos 

murais da Universidade e no site www.uniplac.net, através de edital.

Cláusula oitava: Das Disposições Gerais
Os  casos  omissos  neste  edital  serão  resolvidos  na  Pró-Reitoria  de  Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação da Uniplac.

Lages, 27 de março de 2007.

p/ Mauricio Neves de Jesus
Pró-Reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 
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http://www.uniplac.net/


BOLSA EXTENSÃO (Edital 062/2007) – EDITAL nº 067/07

Ficha de Inscrição 

Nome:
Curso:                                     Semestre:                        Matrícula:
Endereço:
Tel:                                      Cel:                                    E-mail:
Projeto de Extensão (nome): 

Documentos anexos: (    ) Curriculum Vitae.  (    ) Histórico Escolar. 

Preencher: 
(     ) tenho disponibilidade de 20 horas semanais  (    ) Não possuo outro tipo 
de bolsa da Instituição. (    ) Sou aluno de graduação da Uniplac.

Lages, _____________

Assinatura do solicitante


