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EDITAL Nº 7/2021/PROEX 
 

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA FASE 1:  

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

O presente edital tem por objetivo apoiar e estimular a criação de até 15 (quinze) propostas de CURSOS DE 

EXTENSÃO, conforme os programas apresentados no Anexo 1 deste edital, criados com base no Ofício nº 

183/SMTTDE/GAB/2021, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, como forma de apoio ao plano Floripa Mais 

Empregos. Este plano visa a geração de empregos e negócios, preparando o ambiente para a retomada 

econômica em Florianópolis, e cuja meta é gerar 20 mil novas oportunidades de trabalho no período de dois 

anos, recuperando o desenvolvimento econômico de Florianópolis. 

Conforme estabelecido no item 7.3 do Edital, a avaliação das propostas de cursos de extensão será realizada 

de acordo com os critérios dispostos em duas fases: Fase 1: Análise documental e homologação das inscrições; 

Fase 2: Análise das propostas. Após análise das inscrições, a Comissão de Seleção do Edital, nomeada na 

portaria 12/2021/PROEX de 7 de junho de 2021, homologou as inscrições apresentadas na tabela a seguir para 

a Fase 2 de avaliação. 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

Coodenador(a) Curso 

1. Alvaro Junio Pereira Franco CURSO 6: Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 3 

2. Cláudia Regina Batista CURSO 4: Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 1 

3. Helena K. de Salles Uglione CURSO 1: Assistente de Recursos Humanos 

4. Jean Carlo Rossa Hauck CURSO 4: Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 1.  

5. Maicon Rafael Zatelli CURSO 4: Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 1.  

6. Patrícia Della Méa Plentz CURSO 4: Desenvolvedores de softwares (DEVs) - Nível 1.  

  



 Segue no quadro abaixo o motivo da não habilitação das demais propostas submetidas ao Edital.  

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

Coodenador(a) Motivo 

1. Felipa Rafaela Amadigi 
Não atendimento ao item 6.2: ausência de plano de trabalho do bolsista de Pós-
Graduação. 

2. Juliana Balbinot Reis Girondi 
Não atendimento ao item 3.2: proposta com o período de realização do curso diferente 
do estabelecido em edital (1º de agosto a 18 de dezembro de 2021). 

3. Luciana Frigo 

Não atendimento ao item 6.2: ausência do plano de trabalho do bolsista de Pós-
Graduação. 

Não atendimento ao item 3.2: proposta com o período de realização do curso diferente 
do estabelecido em edital (1º de agosto a 18 de dezembro de 2021). Plano de trabalho 
prevê encontros síncronos e outras atividades com estudantes em janeiro de 2022. 

Não atendimento ao item 3.4: edital estabelece uma carga horária de 200 horas de 
monitoria. A proposta prevê uma carga horária total de monitoria de 180 horas. 

4. Monica Motta Lino 

Não atendimento ao item 3.1. Nome do curso informado no formulário de inscrição 
não corresponde a nenhum dos cursos previstos no Anexo 1 do edital. Além disso, o 
programa do curso proposto não cobre totalmente nenhum dos programas mínimos 
listados neste mesmo anexo.  

Falta de detalhamento da proposta impossibilitou aferição do atendimento ao item 
4.3, quanto ao limite de 2/3 de membros vinculados à UFSC: proposta não indica o 
número e vínculo com a UFSC dos convidados do Projeto PAQ (Prototipando a 
Quebrada). 

Não atendimento ao item 6.2: ausência do plano de trabalho do bolsista de Pós-
Graduação. 

5. Nelson Canzian da Silva 

Não atendimento ao item 3.1. Programa de curso proposto não cobre totalmente o 
programa mínimo do Curso 4 descrito no Anexo 1. 

Falta de detalhamento da proposta impossibilitou aferição do atendimento ao item 
3.4: curso de extensão associando atividades síncronas e assíncronas, com carga 
horária síncrona mínima 90 horas de aula (em tempo real), e com 200 horas totais de 
monitoria.  

 

Considerando o disposto Termo Aditivo Nº 1/2021 ao Edital Nº 7/2021/PROEX, os coordenadores dos projetos 

não habilitados nesta fase poderão interpor recurso contra este resultado provisório até às 12h do dia 

22/06/2021, que deverá ser endereçado ao Pró-Reitor de Extensão. 

Florianópolis, 21 de junho de 2021 

 

 

 

Prof. Roberto Willrich   Prof. Juan Antonio Altamirano Flores  
Presidente  Membro 
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Membro  Membro 

  
 

 

 

   

 Prof. Felipe Vieira 
Membro 

 

   
 

 


		2021-06-21T13:49:11-0300


		2021-06-21T13:56:36-0300


		2021-06-21T14:01:32-0300


		2021-06-21T14:32:29-0300


		2021-06-21T15:00:44-0300




