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REPUBLICAÇÃO DO EDITAL UCB Nº 016/2022 
 

 PROGRAMA DE EXTENSÃO SER+ 
PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PARA INSCRIÇÕES – 1º SEMESTRE DE 2022 

 

A Universidade Católica de Brasília, por meio da Coordenação de Stricto Sensu, Pesquisa e Extensão, 
torna pública a republicação do presente Edital de Chamada Pública para inscrições para o Programa 
SER+. 

O Programa SER+ oferece ao estudante a oportunidade de participar de projetos de extensão da 
UCB. Além disso, possibilita vivenciar o dia a dia de uma determinada comunidade/instituição 
externa, entender sua dinâmica, seus problemas, suas peculiaridades e ajudá-la a pensar em 
soluções. É a Universidade estreitando relações com a comunidade!  

Ao se inscrever no Programa SER+, o estudante deve disponibilizar, no mínimo, 36 (trinta e seis) 
horas para a sua participação, preferencialmente no turno contrário ao do seu curso, distribuídas 
da seguinte forma: 30 horas na instituição, programa ou projeto, e 6 horas na UCB para capacitação, 
elaboração do plano de trabalho e apresentação final (relato das vivências e experiências obtidas 
na instituição em que atuou). Ao final, os participantes receberão um certificado de horas 
complementares. As horas do programa não equivalem a estágios e nem a monitorias. Apesar 
disso, são atividades acadêmicas essenciais à formação integral do estudante.  

Apresentamos, a seguir, o cronograma e o detalhamento das atividades que poderão ser realizadas.  

CRONOGRAMA1 
1ª ETAPA: 
Período de inscrições: 21 a 31 de março de 2022.  
Link para inscrição: https://doity.com.br/inscricoes-no-programa-ser-da-ucb-12022 
Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 14h às 17h (segunda a sexta-feira). 
Local: Bloco M, sala 207.  

2ª ETAPA: 
Orientações Gerais: os estudantes participarão de uma reunião, dia 1º de abril, das 14h às 16h, ou das 
16h às 18h, Sala M-002, na qual serão repassadas as informações sobre o Programa SER+, e acerca das 
instituições escolhidas para atuação. 
Observação: A ausência do estudante nessa reunião impossibilitará a sua participação nas atividades. 

3ª ETAPA: 
Início Formal das Atividades: logo após a participação do estudante na 2ª etapa, seguida da entrega do 
plano de trabalho.  
Plano de Trabalho: cronograma e detalhamento das atividades que serão realizadas pelo estudante na 
instituição/programa. Deverá ser entregue uma cópia, tanto ao programa SER+, quanto à instituição 
escolhida para atuação, no caso de atuação externa. 

4ª ETAPA:  
Compartilhamento de Experiências: no dia 1º de julho de 2022 os estudantes serão convidados a 
participar do encontro de compartilhamento das experiências, no qual irão relatar a sua passagem pela 
instituição/projeto/programa em que atuou.  

Informações: Bloco M – Sala 207 / Telefone: 3356-9032 / E-mail: projetosermais@ucb.br  
 

 
1 Cronograma atualizado neste Edital republicado. 
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PROJETO LÍNGUA PORTUGUESA PARA IMIGRANTES E REFUGIADOS DA UCB 
Descrição da Instituição Local de Atuação e Possibilidades de 

Horários 
Nº de vagas 

 
 
 
 

Neste projeto, os estudantes do SER+ auxiliam os 
imigrantes e refugiados na ambientação com a Língua 
Portuguesa.  

É uma experiência que oferece aos estudantes 
universitários a oportunidade de contribuir de forma 
solidária com a construção da dignidade e da 
cidadania dos atendidos por meio da mediação do 
idioma. 

Mais informações: 
Responsável: Prof. José Ivaldo Araújo de Lucena 
E-mail: joseivaldo@p.ucb.br 
 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Campus Taguatinga 
 

1 (uma) vaga para dia: 
Segunda-feira (19h às 21h) 

Quarta-feira (9h às 11h) 
Quinta-feira (9h às 11h) 
Sexta-feira (14h às 16h) 

 
Há capacitação, apoio 

pedagógico para os 
voluntários(as) e material 

didático de suporte para as 
aulas. 

 
Estudantes de todos os cursos 

podem atuar neste projeto. 
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ASSOCIAÇÃO BENÉFICA CRISTÃ PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL  
- ABC PRODEIN - 

Descrição da Instituição Local de Atuação e Possibilidades de 
Horários 

Nº de vagas 
 

 

 

 

É uma entidade civil, sem fins lucrativos, 
cujo foco é a prestação de apoio e 
assistência social a crianças, adolescentes, 
jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, residentes na Cidade 
Estrutural. Desde a sua fundação, a ABC 
PRODEIN desenvolve ações solidárias que 
visam a garantia da vida, proteção à família, 
à maternidade, à infância e atua na 
promoção e integração ao mercado de 
trabalho. 

 

CIDADE ESTRUTURAL 
 
Pedagogia (1 vagas)  
Periodicidade: (3 vezes por semana, sendo 2 
no período da manhã e 2 pelo período da 
tarde). 
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras, 
das 9h às 10h e das 14h30 às 15h30 

 
Educação Física (4 vagas)  
Periodicidade: (3 vezes por semana, sendo 
2 voluntários do SER+ no período da manhã 
e 2 no período da tarde). 
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras 
das 10h às 11h e das 15h30 às 16h30 
 
Informática (2 vagas) 
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Mais informações: 

Site da instituição: 
https://www.prodein.org.br/ 

Endereço: Setor Central, Área Especial 22, 
Parte – Estrutural/DF - CEP: 71.255-220 

Telefones: (61) 3244-9131 / (61) 98212-
3636 / (61) 98212-3700. 

Periodicidade: (2 vezes por semana, sendo 2 
voluntários do SER+ no período da manhã e 
2 no período da tarde). 
Horário: Terças e quintas-feiras 10h às 11h e 
das 15h30 às 16h30 
 

CRECHE SÃO JOSÉ OPERÁRIO 
 
Pedagogia (6 vagas) 
Periodicidade: 1 vez por semana. 
Horário: De segunda a sexta-feira, das 12h 
às 13h e das 14h às 17h. 

Educação Física (2 vagas) 
Periodicidade: 2 vezes por semana. 
Horário: De segunda-feira e quarta-feira, 
das 14h30 às 17h30. 
 
Informática (1 vagas) 
Periodicidade: 1 vez por semana. 
Horário: Quintas-feiras, das 14h às 17h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CASA DE RECUPERAÇÃO DAS MULHERES DE DEUS 
 

Descrição da Instituição Local de Atuação e 
Possibilidades de Horários 

Nº de vagas 
 

 
Atua com mulheres em situação de drogadição, 
visando o tratamento químico, psíquico e espiritual 
com vistas a reintegração social. O estudante do 
SER+ poderá atuar em diferentes frentes, 
contribuindo, desde a presença física disposta à 
escuta até um acompanhamento mais estruturado 
com palestras e trocas de saberes. 
 
Mais informações: 
Casa de Recuperação Mulheres de Deus 
EQNE: 5/7 Ceilândia Sul - Área Especial - BRASÍLIA - 
DF 
Fone: 61-3372-2271 
E-mail: mulheresdedeus@uol.com.br 
 

 
CEILÂNDIA SUL 

Segundas, quartas e sextas,  
das 14h às 17h. 

 
Observação: Preferencialmente 

estudantes dos seguintes 
cursos: 

 
▪ Nutrição (1 vagas) 
▪ Farmácia (3 vagas) 
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PROJETO ALFABETIZAÇÃO CIDADÃ DIGITAL 
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O Projeto Alfabetização Cidadã da UCB, realizado em 
parceria com os Rotary Clubs e Casas da Amizade, 
atende pessoas jovens, adultas e idosas não 
alfabetizadas em várias cidades do DF.  
Este projeto também atende pessoas alfabetizadas, 
mas que não dominam habilidades básicas para o uso 
do computador e demais tecnologias: utilizar o word, 
acessar a internet para navegar e fazer pesquisas, 
noções de netiqueta, uso do whatsapp e do whatsapp 
web, redes sociais, entre outras.   
 
Mais informações:  
Responsável: Profa. Vanildes Gonçalves  
E-mail: vanildes@p.ucb.br 
 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA 

Campus Taguatinga 
(Laboratórios de Informática) 

 
    

Número de vagas: 
   Observação: 

Preferencialmente estudantes 
dos cursos da área de 

Tecnologia da Informação  
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ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL 
 

Descrição da Instituição Local de Atuação e 
Possibilidades de Horários 

Nº de vagas 
 

 
É uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem 
fins lucrativos, que atua no combate às 
desigualdades sociais, prestando assistência a 
crianças, adolescentes e famílias das comunidades 
de Samambaia, Riacho Fundo II, São Sebastião e 
Vila Telebrasília. A instituição proporciona oficinas 
de artes, teatro, música, dança, informática, 
atividades esportivas, orientação pedagógica e 
formação profissional para mais de 2 mil crianças e 
jovens, com idades entre 6 a 24 anos, além de 
possibilitar a inserção desses no mercado de 
trabalho na modalidade aprendiz, entre outras 
ações. 

 
SAMAMBAIA 

 
Observação: Preferencialmente 

estudantes dos seguintes 
cursos: 

 
▪ Biologia (4 vagas) 
▪ Matemática/administração 

(1 vagas) 
▪ Nutrição (4 vagas)  
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Mais informações: 
Telefones: 3359-2095  
Endereço: QN 315 – Conj F lotes ¼ Samambaia-DF 
E-mail adriana.nunes@osc.casazul.org.br 
 

 

ASSOCIAÇÃO CASA SANTO ANDRÉ 
 

Nº de Vagas 
 

Local de Atuação e 
Possibilidades de Horários 

Nº de vagas 
 

 
A Casa Santo André atende pessoas em situação de 
rua e dependentes químicos, oferecendo 
acolhimento digno e confortável, facilitando o 
retorno ao seu local de origem ou a sua família, 
devolvendo a dignidade da pessoa humana, 
reconstruindo e fortalecendo vínculos familiares. 
 

Mais informações: 
Telefones: (61) 98415-4176 
Endereço: Quadra 07 - Área Especial - Lotes A/B - 
Setor Sul. Cidade: Gama. CEP: 72.410-420. DF. 
E-mail: casasantoandre@casasantoandre.org.b 
Site: http://www.casasantoandre.org.br/ 
 

 
GAMA  

Abaixo do Hospital Regional do 
Gama. Possibilidade de atuação 
de segunda a sexta e nos finais 

de semanas. 
 

Horário de funcionamento: 
Domingo a domingo, 

das 8h às 18h. 
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CENTRO DE RECUPERAÇÃO E APOIO AO PRESO E AO EGRESSO  
- CERAPE - 

 
O CERAPE tem como objetivo o apoio, o 
acompanhamento e a assistência ao egresso e as 
suas famílias. O estudante do SER+ poderá 
interagir com esse público, propondo atividades 
diversas e conhecendo novas realidades que 
possam ampliar a sua visão de mundo e a 

Unidade 01 
Plano Piloto / Escritório sede no 

SDS Edifício Venâncio II, Sala 604, 
das 14h às 18h. 

Unidade 02 
CERC, estabelecido na Área Rural, 

Parque Alvorada III, Chácara 
CERAPE, Luziânia/GO  

Unidade 03 
Centro de Triagem do Cerape - 

CTC, Avenida Neilon Rolim, Parque 

 
 
 
 
 

08 
 
 

mailto:adriana.nunes@osc.casazul.org.br
mailto:casasantoandre@casasantoandre.org.b


 
 

Página 6 de 6 
 

perspectiva social que contribua, além de outras 
coisas, para a sua formação profissional.  
 
Mais informações:  

Telefones: (61) 3323-5403 

Site: http://cerape.org.br/ 

Alvorada II, quadra 08, lote 22, 
Luziânia-GO  

A instituição funciona de segunda 
a sexta-feira. O estudante escolhe, 
dentro de sua disponibilidade, os 

dias e horários para a atuação. 

 
 

OBSERVAÇÃO: O número de organizações, atividades e vagas pode sofrer alterações. 

 

Brasília, 22 de março de 2022. 

 
 
 

Profa. Ma. Adriana Pelizzari 
Pró-Reitora Acadêmica 

Prof. Dr. Ricardo Pereira Calegari  
Reitor 

 

 
 
 
 
 


