
RESULTADO DA SELEÇÃO DOS PROGRAMAS DE EXTENSÃO – 2018.2 

 

Segue abaixo o resultado do processo de seleção realizado entre os dias 30 de agosto a 06 de 

setembro de 2018. Segue abaixo a relação de candidatos aprovados: 

 

Programa CESFI SOCIAL (coordenador: Prof. Dr. Oseias Alves Pessoa): 

- Bernardy Silva (discente voluntário) 

 

Programa CESFI SUSTENTÁVEL (coordenador: Prof. Dr. Alexandre Magno de Paula Dias): 

- Não houveram candidatos selecionados 

 

Programa INTERação (coordenador: Prof. Me. Carlos Eduardo Metzler de Andrade): 

- Carlos Eduardo Bonin (discente voluntário) 

 

Programa Laboratório de Indicadores de Governança Pública (coordenador: Prof. Me. 

José Carlos de Souza): 

- Graciele Oliveira (discente voluntária) 

 

Programa LISS Controle Social (coordenador: Prof. Me. Luiz Filipe Goldfeder Reinecke): 

- Tainara Aldilha Borges Bueno (Bolsa 20h) 

- Maria Eduarda Dottaviano (Bolsa 20h) 

- Analu Saibro (discente voluntária) 

- Lucianna Alves (discente voluntária) 

- Luiz Fernando Almeida (discente voluntário) 

 

Programa Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade (coordenador: Prof. Me. 

Danilo José Alano Melo): 

- Sofia Borghi (Bolsa 20h) 

- Ana Alice dos Santos (Bolsa 10h) 

- Carolina Thomazelli (discente voluntária) 

- Francine Coelho (discente voluntária)  

- Katia Pereira (discente voluntária) 

- Priscila Todesco (discente voluntária) 

 

Programa PetroBowl (coordenador: Prof. Me. Francisco Germano Martins): 

- Não houveram candidatos selecionados 

 

 



 

Programa Viva + (coordenador: Prof. Me. José Carlos de Souza): 

- Eleandra da Silva (discente voluntária) 

- Giordana Prates (discente voluntária) 

- Maria Eduarda Ferreira (discente voluntária) 

- Maximiliano Furtado (discente voluntário) 

 

Para os selecionados para bolsistas: Na próxima segunda-feira (10/09) vocês deverão 

procurar a Coordenadoria de Recursos Humanos (CRH) da UDESC para entregar o termo de 

compromisso que está em anexo neste e-mail (termo de compromisso de bolsista), no qual 

deverá ser impresso e assinado em três vias. Importante salientar que é necessário que se tenha 

conta corrente no Banco do Brasil, caso não tenha, já procure uma agência do Banco do Brasil 

ou dos Correios para abrirem suas contas. Somente depois de aberta a conta é que será possível 

fazer o registro como bolsista. 

  
Para os selecionados para discentes voluntários: Contatem os coordenadores dos 

programas que vocês foram selecionados para organizar seus planos de trabalho e buscarem 

informações para preencherem os termos de compromisso de discente voluntário, documento 

que está em anexo neste e-mail. Após conversar com o professor coordenador do programa, 

imprimam o termo de compromisso de discente voluntário em três vias e os entreguem na 

Coordenadora de Recursos Humanos (CRH) da UDESC. 

 

Vagas remanescentes 

Este processo seletivo teve como objetivo divulgar publicamente as vagas e programas de 

extensão que estão sendo realizados na UDESC Balneário Camboriú.  

 

Caso você não foi selecionado, não participou do processo seletivo, ou mesmo não pôde 

participar da entrevista, busque os coordenadores dos programas de extensão para poder ter 

mais informações e verificar a possibilidade de participar destas ações. 

 

Qualquer dúvida sobre o processo seletivo, contate o Prof. Luiz Filipe (Diretor de 

Extensão) no e-mail luizfilipe.udesc@gmail.com . 

mailto:luizfilipe.udesc@gmail.com

