
 
 

 

                                        EDITAL UCB Nº 051/2022 
 

 PROGRAMA DE EXTENSÃO SER+ 
CHAMADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES – 2º SEMESTRE DE 2022 

 

A Universidade Católica de Brasília, por meio da Coordenação de Stricto Sensu, Pesquisa e Extensão, 
torna público o Edital de Chamada Pública para complementação de 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, 40 (horas) para a 
sua participação, preferencialmente no turno contrário ao do seu curso, distribuídas da seguinte 
forma: 34 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/Projeto 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.  

CRONOGRAMA 
 

1ª ETAPA: 
Período de inscrições: 10 a 21 de agosto de 2022.  
Link para inscrição: https://doity.com.br/projeto-lingua-portuguesa-para-migrantes-e-refugiados 
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 22 de agosto, das 14h às 16h, na 
Sala M-225, na qual serão repassadas as informações sobre o Programa SER+, e acerca das atividades 
serem desenvolvidas. Observação: A ausência do estudante nessa reunião impossibilitará a sua 
participação na atividade. 

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.  

4ª ETAPA:  
Compartilhamento de Experiências: no dia 02 de dezembro de 2022 os estudantes serão convidados 
a participar do encontro de compartilhamento das experiências, no qual irão relatar a sua passagem 
pela instituição/projeto que atuou.  

Informações: Bloco M – Sala 207 / Telefones: 3356-9032/3356-9460 / E-mail: projetosermais@ucb.br  
 

https://doity.com.br/projeto-lingua-portuguesa-para-migrantes-e-refugiados
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PROJETO LÍNGUA PORTUGUESA PARA MIGRANTES 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 
migrantes 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 
 

Vagas disponíveis: 
 

 
MANHÃ TARDE NOITE 

SEGUNDA 0 2 1 

TERÇA 3 3 2 

QUARTA 2 2 0 

QUINTA 2 2 2 

SEXTA 2 2 3 

 
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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OBSERVAÇÃO: o número de vagas pode sofrer alterações. 

 
Brasília, 10 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
Profa. Me. Adriana Pelizzari 
    Pró-Reitora Acadêmica 

           Prof. Dr. Ricardo Pereira Calegari  
                     Reitor 
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