
  

  

 

  
  
  
  

EDITAL FUNIARP/PAEC N° 014/2022 – ACADÊMICOS SELECIONADOS PARA VAGAS 

REMANESCENTES 2022 

  

  

Divulga e torna público os nomes dos 

acadêmicos APROVADOS PARA VAGAS 

REMANDESCENTES no processo de 

concessão de Bolsas de Auxílio do Programa 

de Apoio à Extensão e Cultura – PAEC para o 

primeiro e segundo semestre de 2022 - Edital 

FUNIARP/PAEC Nº 013/2021.    

 

  

O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a lista dos acadêmicos APROVADOS PARA VAGAS REMANESCENTES no 

processo de concessão de Bolsas de Auxílio do Programa de Apoio À Extensão e Cultura – 

PAEC, para desenvolvimento de projetos de extensão para o primeiro e segundo semestre 

de 2022. Fica estabelecido o prazo de três (3) dias úteis, a partir da publicação do presente edital, 

para interposição dos recursos.  

 

 

1. DOS PROJETOS SELECIONADOS 

Os projetos selecionados por subárea de conhecimento e por Eixo Temático de Extensão da 

Uniarp deverão efetivar suas atividades conforme cronograma de execução. 

 
1.1. Subárea de Conhecimento: Saúde 

 
Curso de Medicina: 
 

Clas. Nome do 

Acadêmico 

Professor 

Orientador 

Título do Projeto Eixo 

Extensão 

1 Reivle Deucher 

Nunes 

prof. Rafael 

Matte 

Instruções de primeiros socorros para 

educadores e escolares 

Saúde 

2 Eloise Liones 

Pereira 

Talitta Padilha 

Machado 

Reabilitação da respiração em 

pacientes sequelados pós COVID-19: 

técnica vocal e espirometria; 

Saúde 

 

Curso de Nutrição 

 

Clas. Nome do 

Acadêmico 

Professor 

Orientador 

Título do Projeto Eixo 

Extensão 

1 Natalia de 

Souza Gilioli 

Michely Lopes 

Nunes 

Avaliação nutricional e educação 

alimentar e nutricional de escolares de 

Saúde 



  

  

 

  
  
  
  

4ͣ período de uma escola do município 

de  Caçador/SC  

 

 

1.2 DOS PROJETOS NÃO SELECIONADOS 

Os projetos não atenderam os requisitos exigidos no edital e/ou não disponha de vagas. 

 

1.2.1 Subárea de conhecimento: Sociais Aplicadas 

 

Curso de Jornalismo – Híbrido 

 

Clas. Nome do 

Acadêmico 

Professor 

Orientador 

Título do Projeto Eixo 

Extensão 

Motivo 

1 Marcio 

Roberto 

Goes 

Leandro 

Hupalo 

Análise mensal do custo 

de uma cesta básica em 

Caçador e Fraiburgo 

Trabalho e 

Desenvolvim

ento 

socioeconômi

co regional 

Não atingiu 

pontuação 

para as vagas 

ofertadas 

 
 

Curso de Medicina: 
 

Clas. Nome do 

Acadêmico 

Professor 

Orientador 

Título do Projeto Eixo 

Extensão 

Motivo 

1 Mariana Fabris 

Vicente 

Ivanete 

Schneider 

Hahn 

Inovação e tecnologia na 

saúde: difusão de 

experiências e tendências 

para o futuro dos profissionais 

de Medicina 

Saúde Não atingiu 

pontuação 

para as 

vagas 

ofertadas 

2 Ana Julia 

Markiv 

prof. Ivanete 

Schneider 

Hahn 

Educação empreendedora: 

fomento ao desenvolvimento 

de ideias inovadoras por meio 

de geração de conteúdo 

interativo nas redes sociais 

online (RSOs) 

Saúde Não atingiu 

pontuação 

para as 

vagas 

ofertadas 

3 Izabel Avelino 

Prates 

Eliana 

Rezende 

Adami 

Alimentos funcionais no 

controle glicêmico. 

Saúde Não atingiu 

pontuação 

para as 

vagas 

ofertadas 

 

1 Caros(as) acadêmicos(as), selecionados, bem-vindos(as) ao Programa de Apoio a 

Extensão -PAEC! Conforme previsto no Edital Número 013/2021 – Bolsas auxílio projeto de 

Extensão, os estudantes selecionados para bolsas PAEC deverão participar e desenvolver o 

projeto de extensão na comunidade e/ou em diferentes instituições conveniadas e, para o qual, 



  

  

 

  
  
  
  

foi selecionado. Sendo que, o (a) acadêmico (a) assume também a responsabilidade de realizar 

todas as atividades conforme cronograma previsto. TODOS estão convocados para participar 

da Reunião de Orientações no dia 15 de março de 2022, às 19h – Auditório da Reitoria. 

Endereço será disponibilizado no grupo de whatsApp do PAEC. 

 

2 Fica estipulado o prazo de três dias, contados da data da publicação do presente edital, para a 

interposição de recurso, devendo ser encaminhado para o e-mail: extensao@uniarp.edu.br. 

 

3 Fica eleito o foro da Comarca de Caçador para dirimir quaisquer dúvidas relacionadas com o 
presente edital. 

 
 

Caçador, 09 de março de 2022.  

 

  

Neoberto Geraldo Balestrin, Dr. h.c. 

Reitor da Uniarp 


