
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÂO 

 

EDITAL Nº 8/2021/PROEX 

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA PRIMEIRA ETAPA: 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Conforme estabelecido no item 4.2 do Edital, a Comissão de Seleção do Edital, nomeada na portaria 13/2021/PROEX 

de 11 de agosto de 2021, homologou as inscrições apresentadas na tabela a seguir para a segunda etapa de avaliação. 

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

Programa - Coordenador(a) EJs habilitadas 

Comunica-Lab – Laboratório de Assessoria de Comunicação - 
Daiane Bertasso Ribeiro (CCE) 

Comunica! 
Observação: A EJ  Uipi não atende aos critérios 
estabelecidos no item 2.1.7 do Termo Aditivo Nº 1/2021 ao 
EDITAL Nº 8/2021/PROEX para poder ser categorizada 
como EJ não regulamentada. 

Empresas Juniores CCS/UFSC - José Luis Guedes dos Santos (CCS) NUTRI JÚNIOR, EJIFAR, EJEN e QUALIFON 

Simbiosis - Empresa Júnior de Ciências Biológicas e o 
fortalecimento do papel social do Centro de Ciências Biológicas 
da UFSC - Carlos José de Carvalho Pinto (CCB) 

Simbiosis 

Segue no quadro abaixo o motivo da não habilitação das demais propostas submetidas ao Edital. 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

Programa - Coordenador(a) Motivo(s) 

Criação de interface entre 
empresas juniores para suporte à 
curricularização - Patrícia de 
Oliveira Faria (CTC) 

Não atendimento ao item 3.3, ausência de portarias (em vigor) emitidas pelo 
Gabinete do Reitor, de criação de todas as EJs vinculadas à proposta. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

EJs CCA Portas Abertas - Maria 
Manuela Camino Feltes (CCA) 

Não atendimento ao item 2.1.1 § 2º, não foi possível verificar se o docente 
indicado pela Direção é orientador de uma das Empresas Juniores do Centro 
de Ensino. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento do Programa pode incluir 
somente a rubrica “material permanente”. Programa no SigPex aloca 
recursos para Obras e Instalações. 



Empresas Juniores do Centro de 
Ciências, Tecnologias e Saúde (EJs-
CTS) - Analúcia Schiaffino Morales 
(CTS) 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

A EJ Kadima não atende aos critérios estabelecidos no item 2.1.7 do Termo 
Aditivo Nº 1/2021 ao EDITAL Nº 8/2021/PROEX para poder ser categorizada 
como EJ não regulamentada. 

Orientações jurídicas de apoio à 
atividade empreendedora em 
estágio inicial - André Lipp Basto 
Lupi (CCJ) 

Não atendimento ao item 2.1.1 § 2º, não foi possível verificar se o docente 
indicado pela Direção é orientador de uma das Empresas Juniores do Centro 
de Ensino. 

Não atendimento ao item 2.1.2 e seu parágrafo único, quando da indicação 
dos membros do Programa.  

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento poderá incluir somente a 
rubrica “material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais 
de consumo. 

Extensão universitária: Coneva Jr. 
no fortalecimento de laços entre o 
Campus de Curitibanos e a 
comunidade - Elis Borcioni (CCR) 

Não atendimento ao item 2.1.1 § 2º, não foi possível verificar se o docente 
indicado pela Direção é orientador de uma das Empresas Juniores do Centro 
de Ensino. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

EJs_CFM2022_Implantação de 
infraestrutura - Antonio Henrique 
da Fontoura Klein (CFM) 

Não atendimento ao item 2.1.3, a proposta não foi registrada no SIGPEX com 
data de execução que contemple o período  completo deste edital, de 
01/10/21 a 30/05/22. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

A EJ Reação Júnior não atende aos critérios estabelecidos no item 2.1.7 do 
Termo Aditivo Nº 1/2021 ao EDITAL Nº 8/2021/PROEX para poder ser 
categorizada como EJ não regulamentada.  

Empresas Juniores como 
ferramenta de estímulo à 
curricularização da Extensão no CTJ 
- Rómulo Alberto Castillo Cárdenas 
(CTJ) 

Não atendimento ao item 2.1.1 § 2º, não foi possível verificar se o docente 
indicado pela Direção é orientador de uma das Empresas Juniores do Centro 
de Ensino. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

PRÓ JÚNIOR-CTE: Programa de 
Apoio às Empresas Juniores - 
Marilise Luiza Martins dos Reis 
Sayão (CTE)  

A EJ INTEGRE JÚNIOR não atende aos critérios estabelecidos no item 2.1.7 do 
Termo Aditivo Nº 1/2021 ao EDITAL Nº 8/2021/PROEX para poder ser 
categorizada como EJ não regulamentada. 

Não atendimento ao item 2.1.1 § 2º, não foi possível verificar se o docente 
indicado pela Direção é orientador de uma das Empresas Juniores do Centro 
de Ensino. 

Não atendimento ao item 2.1.4, o orçamento pode incluir somente a rubrica 
“material permanente”, e o orçamento detalhado contém materiais de 
consumo. 

 

Atendendo a orientação da PROEX, esta comissão solicita aos coordenadores das inscrições não homologadas o 

encaminhamento de nova documentação visando o atendimento aos itens apontados na tabela acima. Além disso, 

esta comissão orienta a consulta aos sites http://dcf.proplan.ufsc.br/files/2020/03/449052_atualizado.pdf e 

http://dcf.proplan.ufsc.br/files/2020/09/339030.pdf para a classificação de materiais permanentes e de consumo. 



Considerando o disposto no Termo Aditivo Nº 1/2021 ao EDITAL Nº 8/2021/PROEX, os coordenadores dos projetos 

não habilitados nesta etapa poderão interpor recurso contra este resultado provisório até às 18 horas do dia 

09/09/2021. O recurso após assinado deverá ser digitalizado - em formato PDF – e enviado através do portal de 

atendimento da PROEX, com assunto: “Recurso Edital 8/2021/PROEX”. 

Florianópolis, 8 de setembro de 2021 

 

 

 

Prof. Roberto Willrich   Prof. Juan Antonio Altamirano Flores  
Presidente  Membro 

   

 

 

 

Profa. Valéria Bennack   Profa. Patrícia Luiza B. B. Justo da Silva 
Membro  Membro 

   

 

 

 

Profa. Cláudia Regina dos Santos   Prof. Edmilson Rampazzo Klen 
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 Prof. Alcides Milton da Silva 
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