
                                                                    
 
 
 

 

SELEÇÃO DE NOVOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

EDITAL N.º 30/2020 - PROPPEX 

 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR), mantenedora 

da Universidade Feevale, com sede em Novo Hamburgo/RS, na ERS-239, n.º 2755, 

Bairro Vila Nova, CEP 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.º 91.693.531/0001-62, 

representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (PROPPEX), 

TORNA PÚBLICO a classificação das propostas de projetos de extensão 

submetidas a este edital: 

 

PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA 2ª ETAPA DE AVALIAÇÃO 

 

Ordenação Proposta 
Curso de vínculo 

principal 

1º 
TIMES - Transforme-se, Inove-se, Movimente-se e 

Eduque-se para a Saúde 
Medicina  

2º Manejo sanitário de cães e gatos domésticos 
Medicina 

Veterinária 

3º 
Design Social: desenvolvimento de soluções de 

ecodesign e geração de renda utilizando materiais 
recicláveis 

Design 

 

De acordo com o cronograma disposto no item 8, no período de 07 a 10/07/2020 

ocorrerão as devolutivas sobre a avaliação aos proponentes, sendo necessário 

contato com a PROPPEX pelo e-mail projetosproppex@feevale.br ou 3586.8800 nos 

ramais: 9012 e 9047 para agendamento. 

 A segunda etapa corresponde ao cadastro do projeto completo no sistema Argus 

pelo proponente, considerando os campos previstos no anexo 4 do edital, no período 

de 13/07 a 11/09/2020.  
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PROPOSTAS CLASSIFICADAS PARA FUTURAS ALOCAÇÕES  

Ordenação Proposta 
Curso de vínculo 

principal 

4º  
Comunidades Criativas: Design e Comunicação para 
a profissionalização de inciativas empreendedoras. 

Publicidade e 
Propaganda 

5º  
A importância do diagnóstico post mortem na 
redução de perdas econômicas em agricultura 

familiar 

Medicina 
Veterinária 

6º  
Laboratório de Habitação de Interesse Social e 

Saneamento Ambiental - LABHISA 
Arquitetura e 
Urbanismo 

7º  Centro de Mediação Extrajudicial Familiar  Direito  

8º 
Soluções Tecnológicas e Empreendedoras para o 

Mercado de Trabalho das Engenharias 
Engenharia 
Eletrônica 

9º Circular em Trânsito Artes Visuais 

Os projetos classificados podem ser considerados em alocações futuras, no prazo 

de até 2 (dois) anos, considerando a ausência de carga horária disponível em 2021. As 

propostas de pré-projeto ficam retidas e os professores proponentes deverão 

desenvolver o projeto completo somente na confirmação de disponibilidade de carga 

horária comunicada pela PROPPEX. 

PROPOSTAS NÃO CLASSIFICADAS  

Proposta 
Curso de vínculo 

principal 

Prática baseada em evidências para profissionais da atenção à 
saúde 

Odontologia 

As propostas não classificadas consideram o objeto previsto para o edital e 

consonância com as Políticas de Extensão institucionais. 

 

Novo Hamburgo, 06 de julho de 2020. 

 

 

João Alcione Sganderla Figueiredo, 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 


