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Projeto Educação Ambiental para a Ampliação da Coleta Seletiva na 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Processo Seletivo para bolsa de extensão  

  
 

O Projeto de Extensão “Educação Ambiental para a Ampliação da Coleta Seletiva na 

Universidade Federal de Santa Catarina” torna pública a seleção de bolsistas para atuarem no 

projeto no ano de 2022. Podem se candidatar estudantes de graduação da UFSC dos cursos de 

Engenharia Sanitária e Ambiental e de Ciências Biológicas que atendam aos pré-requisitos 

listados no item 2.   

 

 

1. SOBRE AS BOLSAS 

Serão concedidas duas bolsas aos dois candidatos selecionados que cumprirem aos pré-

requisitos constantes no Edital PROBOLSA 2022. As atividades dos bolsistas consistirão 

principalmente em:  

• Educação ambiental para a coleta seletiva; 

• Visita e monitoramento dos pontos de coleta existentes na Universidade e da qualidade 

da segregação do material; 

• Auxílio no desenvolvimento de soluções para a melhoria da coleta seletiva na 

Universidade;  

• Auxílio na comunicação e acompanhamento das atividades das cooperativas ou 

associações de catadores que realizam as coletas na Universidade.  

 

A vigência das bolsas é de 1º de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.  

 

O valor de cada bolsa é de R$ 420,00 mensais.  

 

 

 

2. PRÉ-REQUISITOS 

• Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa;  

• Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0, exceto alunos 

de primeira fase;  

• Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto;  

• Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de extensão; 

• Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (exceto a Bolsa 

Estudantil instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013). 

 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão no período de 17/02/2022 a 21/02/2022; 

 

Para a inscrição no processo seletivo, é necessário encaminhar e-mail para 

gestaoderesiduos@contato.ufsc.br com o título “Processo Seletivo para bolsa de extensão”, e 

anexar os seguintes documentos: 

 

• Currículo vitae;  
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• Grade de horários e  

• Histórico Escolar. 

 

 

4. SELEÇÃO 

 

Na seleção será considerada a disponibilidade de horários, as experiências prévias e a afinidade 

com o tema. Os candidatos mais bem avaliados serão entrevistados por videochamada entre os 

dias 22 e 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Quaisquer dúvidas sobre esta seleção devem ser encaminhadas exclusivamente por e-mail 

para gestaoderesiduos@contato.ufsc.br. 
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