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  EDITAL NEU 34/2019 
 

ABRE INSCRIÇÕES A ALUNOS E EX-ALUNOS DA 

FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO, PARA 

PARTICIPAÇÃO NO PROJETO, PROGRAMA DE 

CIDADANIA FINANCEIRA - ACOMPANHAMENTO 

VOLUNTÁRIO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO. 
 

 
 

O Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária da 

FAE Centro Universitário, no uso de suas atribuições 

legais previstas na legislação interna, baixa o seguinte 

 

EDITAL 

 
Art. 1º Ficam abertas até o dia 23 de outubro de 2019, as inscrições para alunos, ex-alunos e professores da  

FAE Centro Universitário, para a participação como “Colaborador Voluntário” no Projeto de extensão vinculado 

ao “Projeto Cidadania Financeira” que será realizado no Campus Curitiba, no Foyer do Teatro Bom Jesus no 

dia 24 de outubro de 2019 das 13h às 18h e no Campus Araucária no anfiteatro, no dia 26 de outubro de 2019 

das 09h às 13h. 
 
§1º Para a modalidade de “Colaborador Voluntário” os números de vagas são de ilimitadas. 
  
Art. 2º Os critérios para a participação no projeto são: 
 

I. Alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação dos Campi da FAE, deverão participar do 

curso de capacitação que ocorrerá na FAE Centro Universitário – Campus Curitiba nos dias 05 e 

19 de outubro, sendo obrigatório a participação nos 2 (dois) encontros. 

II. Alunos e ex-alunos de graduação e de pós-graduação, que tenham comprovada experiência sobre 

os temas do projeto: mercado financeiro e de capitais; investimentos e educação financeira, etc; 

III. Ter disponibilidade para realização de atividades voluntárias de 2 (duas) a 8 (oito) horas nos dias 

de atendimento;  

IV. Os certificados serão emitidos com a participação de 100% no curso de capacitação, com no 

mínimo 2 (duas) horas de atendimento. Caso contrário, não terá direito a certificação. 

V. Os certificados de voluntariados, serão emitidos de acordo com a carga horária de participação no 

atendimento, comprovado mediante assinatura em lista de presença. 

 

Art. 3º O processo de inscrição para a participação no curso de capacitação, deverá ser realizado até às 22h 

do dia 04 de outubro de 2019, exclusivamente pelo link:   

https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=54944  

 

Art. 4º O processo de inscrição para a participação nos atendimentos, deverá ser realizado até às 22h do dia 

23 de outubro de 2019, exclusivamente para alunos que irão realizar somente os atendimentos, desde que 
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comprove o seu conhecimento sobre finanças. Os alunos que irão participar dos curso e posteriormente dos 

atendimentos, deverão realizar sua inscrição somente no link acima, Caso seja apenas atendimentos, no link:  

https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=54944  

 

Art. 5º O processo de inscrição para a participação nos atendimentos, deverá ser realizado até  às 22h  do dia 

23 de outubro de 2019, exclusivamente pelo link: mencionado no Art. 4º 

https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=54944  

ou por e-mail de deolhonasfinancas@fae.edu; e acordo com os critérios exigidos no Art 2º, incisos I, II e III.  
 
 
 

Art. 6º As atividades realizadas nos Projetos de Extensão Universitária, serão desenvolvidas em caráter 

voluntário, sendo a adesão realizada por meio de assinatura do termo de voluntariado, que poderá ser 

assinado diretamente no Núcleo de Extensão Universitária - NEU. 

 
Art. 7º Os participantes serão certificados com horas complementares de acordo com o tempo de 

participação, mediante a assinatura da lista de presença. 

 
 Art. 8º Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos.  

 
Curitiba, 23 de setembro de 2019 

 
 
 
 

Carlos Roberto Oliveira de Almeida Santos 
Coordenador do Núcleo de Extensão Universitária 

 


