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Atividades de Extensão - Res. Nº 03/CUn/09

Formulário de Tramitação e Registro
Situação:Relatório Final em Aprovação

Protocolo nº: 2013.4205

Título da Atividade: Apresentação dos tipos de bolsas de estudos disponíveis para
cursos técnicos e de graduação

Objetivos e metodologia: O objetivo dessa atividade de extensão é apresentar aos alunos das escolas públicas
de Joinville/SC, mais precisamente aos estudantes do terceiro colegial, os tipos de
bolsa de estudo disponíveis para cursos técnicos e de graduação. A metodologia será
divida basicamente em três etapas:
Primeira, levantamento de todas as escolas públicas de Joinville que possuam alunos
matriculados no terceiro colegial.
Segundo, desenvolvimento de cartilha onde serão apresentadas todas as bolsas de
estudos disponíveis no país para cursos técnicos e de graduação;
Terceiro, realização de palestras nas escolas apresentando a cartilha com todos os

diferentes tipos de bolsas de estudo

Palavras chave: Bolsas de estudo; ensino médio; cursos técnicos; cursos de
graduação.

Entidade parceira: Secretaria da Educação

Município / Estado: Joinville / SC

Forma de Extensão: PROJETO DE EXTENSÃO

Período de realização: 01/10/2013 a 26/01/2015

Carga horária total da
atividade:

234 horas

Número de pessoas atingidas
por esta atividade:

300

A atividade receberá algum
aporte financeiro?:

Não

Envolvidos nesta atividade de extensão

Coordenador

Nro do SIAPE: 2049266

Nome do Coordenador: Thiago Antonio Fiorentin

CPF do Coordenador: 4105321935

Departamento: CAMPUS DE JOINVILLE

Centro: CAMPUS DE JOINVILLE

Regime de trabalho: DE

Fone de contato: 4899952218

E-mail: thiago.antonio@ufsc.br

Carga horária na atividade: Entra no PAD
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Número de Horas SEMANAIS: 4,5 horas

Receberá remuneração nesta
atividade de extensão?

Não

Outros prof. ou servidores da
UFSC envolvidos?

Não

Alunos da UFSC envolvidos? Não

Pessoas externas à UFSC
envolvidas?

Não

Outras Considerações

Parecer do
Departamento:

Aprovado

Data de aprovação: 03/10/2013 - Ad-referendum
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