EDITAL FUNIARP/PAEC N° 017/2022 – ACADÊMICOS SELECIONADOS PARA
SEGUNDO SEMESTRE 2022 E PRIMEIRO SEMESTRE 2023

Divulga e torna público os nomes dos
acadêmicos APROVADOS para projeto
aprovado no processo de concessão de
Bolsas de Auxílio do Programa de Apoio
à Extensão e Cultura – PAEC para o
segundo semestre de 2022 e primeiro
semestre 2023- Edital FUNIARP/PAEC Nº
016/2022.
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 os
projetos selecionados 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 segundo semestre de 2022 e primeiro semestre
2023. Fica estabelecido o prazo de três (3) dias úteis, a partir da publicação do
presente edital, para interposição dos recursos.
1.

DOS ACADÊMICOS SELECIONADOS
Os acadêmicos selecionados para os projetos aprovado no edital nº 015 por

subárea de conhecimento e para o Eixo Temático Preservação e Sustentabilidade
do Meio Ambiente.
1.1 Subárea de conhecimento: Engenharias e Arquitetura
Curso: Agronomia
Clas.
Professor

1.

Acadêmico Título do Projeto
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL:
Práticas Sustentáveis de
Permacultura na Escola de
Roger Francisco
Educação Básica Doutor
Ferreira
de Tatiana
Naya Gonzaga Sampaio do
Campos
Martins
Município de Caçador/SC:

Eixo
Extensão

de

Preservação e
Sustentabilidade
do
Meio
Ambiente

uso e manejo da água na
Olericultura

1.2 Subárea de conhecimento: Saúde
Curso de Biomedicina
Acadêmico
Clas. Professor
Roger
Francisco
Ferreira
1
Campos

Título do Projeto
Andrieli
Monitoramento Ambiental do
Mangueroski Sistema de Tratamento de
de
Efluentes do Hospital Maicé,
Caçador-SC

Eixo
de
Extensão
Preservação e
Sustentabilidade
do
Meio
Ambiente

2. Caros(as) acadêmicos(as), selecionados, bem-vindos(as) ao Programa de
Apoio a Extensão -PAEC! Conforme previsto no Edital Nº 0016/2022 – 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. Informamos que serão incluídos no
grupo de whatsApp Edição PAEC 2022/2023.
3. 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.

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

Caçador, 15 de agosto de 2022.

Neoberto Geraldo Balestrin, Dr. h.c.
Reitor da Uniarp

