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EDITAL Nº 4/2021/PROEX 

EDITAL COVID-19 

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS  

AVALIAÇÃO DOS RECURSOS 

A Comissão de Seleção do Edital, nomeada pela portaria 9/2021/PROEX de 12 de abril de 2021, divulga 

abaixo o resultado da análise dos recursos interpostos. 

 

Projeto Coordenador(a) Resultado 

Atendimento Odontológico da Pessoa com 
Deficiência 2021 

Alessandra Rodrigues 
de Camargo 

Indeferido. O item 4 define condições para 
participação do Edital, que deveriam ser 
atendidas até a submissão da proposta 

Marcadores metabólicos de prognóstico 
de severidade em pacientes afetados por 
COVID-19 

Alexandra Susana 
Latini 

Indeferido. Item 6.2, que trata da apresentação e 
envio das propostas, regulamenta que o projeto 
de extensão deve ter a aba “Participantes” e aba 
“Financeiro” preenchidas conforme edital. A 
proposta não atende ao disposto no item 5.1.2. 

Ações transdisciplinares voltadas para 
crianças com distúrbios graves de 
comunicação 

Aline Mara de 
Oliveira 

Indeferido. O item 6 estabelece os documentos e 
requisitos para submissão e apresentação da 
proposta, e deveriam ser atendidos até a 
submissão da proposta 

O Teleatendimento em Fonoaudiologia 
como prática em saúde pública de 
enfrentamento à pandemia de COVID-19 

Ana Paula de Oliveira 
Santana 

Deferido 

Programa de acompanhamento dos 
recém-nascidos de alto risco: da uti 
neonatal ao ambulatório de follow-up e o 
cenário pandêmico no extremo sul de 
Santa Catarina 

Cristiane Aparecida 
Moran 

Deferido 

Promoção da saúde na comunidade 
escolar do Colégio Aplicação da UFSC no 
contexto da COVID-19 

Daniela Lemos 
Carcereri 

Deferido 

Enfrentamento da pandemia de covid-19 
em comunidades de Florianópolis-SC 

Douglas Francisco 
Kovaleski 

Deferido 

Oficinas de inclusão digital, estimulação e 
reabilitação cognitiva de idosos no 
contexto da pandemia da COVID-19 - 
Oficina da Lembrança 2021 

Eleonora d´Orsi Deferido 

Ambulatório de atenção nutricional para 
pacientes pós infecção de covid19 

Júlia Dubois Moreira Deferido 
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Ambulatório de Estomatologia do Núcleo 
de Odontologia Hospitalar do HU-UFSC/ 
2021 

Liliane Janete Grando 

Indeferido. Item 6.2, que trata da apresentação e 
envio das propostas, regulamenta que o projeto 
de extensão deve ter a aba “Participantes” e aba 
“Financeiro” preenchidas conforme edital. A 
proposta não atende ao disposto no item 5.1.2. 
Além disso, após análise do recurso, não foi 
possível verificar a aderência da proposta aos 
objetivos do edital, como estabelecido no item 
3.3. 

Projeto de drenagem e arrecadação de 
recursos para a comunidade do morro do 
mosquito em Florianópolis/SC 

Maíra Longhinotti 
Felippe 

Indeferido. Item 6.2, que trata da apresentação e 
envio das propostas, regulamenta que o projeto 
de extensão deve ter a aba “Participantes” e aba 
“Financeiro” preenchidas conforme edital. A 
proposta não atendeu o disposto no item 5.1.2. 
Além disso, após análise do recurso, não foi 
possível verificar a aderência da proposta aos 
objetivos do edital, como estabelecido no item 
3.3. 

Oficinas de Dança e Percussão: 
preservando a cultura afrodescendente no 
Morro da Queimada 

Neiva de Assis 

Indeferido. Item 6.2, que trata da apresentação e 
envio das propostas, regulamenta que o projeto 
de extensão deve ter a aba “Participantes” e aba 
“Financeiro” preenchidas conforme edital. A 
proposta não atendeu o disposto no item 5.1.2. 

Proposta de Atividades Mediadas Por 
Animais No Colégio de Aplicação A Partir 
da Cinoterapia 

Renata Gomes 
Camargo 

Indeferido. O item 4 define condições para 
participação do Edital, que deveriam ser 
atendidas até a data da submissão da proposta 

Saúde LGBTI+ em tempos de pandemia 
Rodrigo Otávio 
Moretti Pires 

Deferido. 

Sala de Situação em Saúde: análise 
estratégica das hospitalizações por COVID-
19 no Brasil 

Roger Flores Ceccon Deferido. 

Aflições contemporâneas: diálogos e 
superações 

Walter Ferreira de 
Oliveira 

Indeferido. Itens 3 e 6 indicam claramente o envio 

de projetos de extensão. Além disso, o item 6.2, 

que trata da apresentação e envio das propostas, 

indica a submissão de projetos de extensão. 

 

Florianópolis, 20 de abril de 2021 

 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Roberto Willrich (Presidente) 

  
 
 
 
 

_______________________ 
Carla D'Agostini Derech Nunes 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Rogério Gomes de Oliveira 

  
 
 
 
 
 

_______________________ 
Alcides Milton da Silva 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Cláudia Regina dos Santos 

  
 
 
 
 

_______________________ 
Cíntia De La Rocha Freitas 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Joceli Mayer 
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