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EDITAL N' 5/2019/PROEX
PROBOLSAS

2020

Em consonância com as Resoluções Normativas RN n' ,7/CES/CNE/MEC, RN n' 88/2016/CUn e RN n'
09/2010/CUn, a Pró-Reitoria de Extensão -- PROEX, da Universidade Federal de Santa Catarina, toma público o

lançamentodo edital do Programa de Bolsas de Extensão-- PROBOLSAS, para o ano de 2020, aprovado pela
Câmara de Extensão em reunião no dia 23/08/2019.

1.

OBJETIVO

O Programa de Bolsas de Extensão - PROBOLSAS -, é gerencíado pela PROEX e tem por objeto
estimular a participação dos estudantes de graduação nos proyetos de extensão desenvolvidos pela UFSC por
meio de auxílio financeiro na forma de bolsas.
São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretameute as comunidades
externas' à UFSC e que estejam vinculadas à 6onnação do estudante, nos termos da RN n' 7/CES/CNE/MEC
2.

2.1

CONDlr''ÕE« DE PARTICIPAR"'Ã0
Do orientador:

2.1.1 .

Pertencer ao quadra permanente da instituição, sob contrato em regime de dedicação

2. 1.2.
2. 1.3.

Estar no efetivo exercício de suas atividades
Ter o cun:ículo cadastrado e atualizado ern 20 19 na plataforma Lattes;

exclusiva;

2.1.4.
bolsa.

2.1.5
2.2

Não estar afastado para formação ou licença capacitaçãono período de vigência da
Não ter previsão de aposentadoriaRtl período de vigência da bolsa.

Da proposta:
2.2.1. As propostas deverão estar registradas no SIGPEX na categoria PROJETOS

e çom

situação aprovada até o ato da inscrição; com data de execução que contemple o período
completo do edital de I' de março de 2020 a 3 1 de dezembro de 2020
Parógraáo z;mica:Piojetos que já possuam um Hlnanciamentogerenciado por fundação de apoio
não podem concorrer ao PROBOLSAS 2020
2.2.2. As propostas deverão ser elaboradas de fomla a contemplamos seguintes aspectos
gerais:
a) Interdiscipjinaridade;
b) Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão;
c) Intemac;ionalização;
d) Impacto na sociedade.
2.3

Do bolsista:
2.3. 1'. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC
2.3.2. Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa;
2.3.3.
Possuir índice de aproveitamento açumu]ado (IAA) igual ou superior a 6,0;
2.3.4.
Dispo'r de 20 horas semanais para dedicação ao prdeto;

2.3.5.

Não ter relação de parentescodireto com o coordenadordo pi'ojetode extensão,o que

2.3.6.

Não ter vínculo empiegatício ou receber outra bolsa de qualquernatureza (exceto a

inclui cônjuge, companheiro, parente em linha neta,colateralpu pot afinidade até 3' grau;
Bolsa Estudantil instituída pela Resolução n' 32/CUn/20 13).

l

Considera-se que o prometode extensão envolve diretamente a comunidade externa quando essa é o público-alvo do projero
haja a participação da comunidade interna

3

DA CONCESSÃO E VIGÊNCIA DAS BOLSAS DE EXTENSÃO

3.1
A concessão de bolsa de extensão respeitará o quantitativo disponibilizado em função do
recurso orçamentário-financeiro da PROEX destinadoao Programa de Bolsa de Extensão -- PROBOLSAS 2020.
3.2
As bolsas de extensão PROBOLSAS 2020 terão vigência no período entre I' de março de 2020

e 31 de dezembro de 2020.

3.3

Caberá ao coordenador contempladoselecionar bolsistas em processo transparente e

amplamente divulgado e indicar os alunos bolsistas de acordo com os requisitos descritos no item 2.3.

4.

4.1.

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO

A inscrição no PROBOLSAS 2020 deverá ser feita exclusivamentepor meio de formulário

o/z//nedisponível no endereço http://proex.ufsc.br/, aqavés de:

l Inclusão do projeto (pdf do projeto gerado pelo próprio SIGPEX, apresentando a
situação de aprovado no momentoem que o arquivo foi gerado e impresso) como anexo,
contendo pelo menos os seguintes itens preenchidos no SIGPEX
a.

Dados Gerais: título, resumo, palavras-chave, período, público-alvo;

b.

Participantes;

d.

Descrição: objetivos, metodologia, justiHlcativa, resultados esperados.

c.

Caracterização;

11- Preenchimento de infom)ações complementares sobre o prometo:
a.
Exequibilidade;
b
Articulação com ensino e pesquisa;
c.
Potencial de intemacionalização;
d.
Interdisciplinaridade;
e.
Impacto na sociedade e potencial de atendimento de populações vulneráveis.

111 Preenchimento
do planode [rabalhodo bolsistacom cronogramade execuçãode
atividadeg.

Cada coordenador poderá inscrever um prometode extensão e concorrer a no máximo duas
bolsas de extensão.

5.

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1.

Uma comissão nomeada pelo Pró-Reitor de Extensão irá avaliar se as propostas inscritas

6.

DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS INSCRITOS

atendem às condições de participação, previstas no artigo 2' deste edital
5.2.
Serão homologadas pelo Pró-Reitor cleExtensão e divulgadas no site da PROEX as propostas
que atendam àscondições de participação.

6.1.

As propostascujas inscrições forem homologadasserão avaliadasnos Centro de Ensino, por

uma comissão de professores, indicados pela direção de cada centro.
ó.2.
Os integrantesdas comissões deverão manter sigilo sobre as suas atividades e a identidade dos
avaliadores de cada proposta.

6.3.

As propostasserão avaliadas de acordo çom os artigos I' e 2' da Resolução Normativa n'

88/2016/CUn, que dispõe sobre as normas que regulam as ações de extensão na UFSC; e com os critérios da
tabela abaixo:
Item
l
2
3

4
$
6
7
8

6.4
.Cada proposta será avaliada por dois membros da comissão, havendo interveniên('ia de um
terceiro membro caso a mesma proposta sqa aprovada por um avaliador e reprovada por outro
6.5.
Ao membro da comissão que possuir proposta sendo avaliada será vedado a sua avaliação da
mesma
6.6.
O plano de trabalho dos bolsistas será avaliado e aprovado (ou não) de acordo cona a relevância
das atividades em relação ao projeto, o cronograma de execução das atividades e ajustificativa do coordenador
6.7.
A avaliação das propostas na segunda etapa resultará em uma pontuação, baseada nos critérios

do item 6.3 e indicadoresapresentadosno anexoIV

6.8.
Serão aprovadas as propostas com pontuação superior a 70 (jsetenta})antas).
6.9.
As propostas aprovadas serão classificadas em ordem decrescente de pontos
6.10.
As bolsas, com plano de trabalho dos bolsistas aprovados, serão distribuídas de acordo com o
quantitativo disponível e de acordo cam a demanda qualificada dos centros de ensino.
6.1 1. Após a divulgação do resultado final, as comissões de avaliação de\farão divulgar na página
dos respectivos Centros de Ensino uma listagem com as propostas aprovadas, em ordem de classificação, sem a
pontuação final obtida, contendo o nome do coordenador do projeto de extensão aprovado e o seu e-mail.

DAS RESPONSABILIDADESDO COORDENA'DORDO PROMETODE EXTENSÃO
CONTEMPLADO
7

7.1.
Realizar processo público de seleção do bolsista confomle sugestão de modelo de Edital
constanteno Anexo VI e divulgar amplamenteo processo de seleçào, com antecedênciamínima de oito dias

antesda sua realização.
7.2.
Comunicar à PROEX sobre quaisquer alterações que se façam necessárias e/ou Q desligamento
de bolsistas, devido a trancamento de matrícula, formatura ou outras eventualidades.
7.3.
Enviar a frequência do bolsista mensalmente por e-mail à PROEX, impreterivelmenteaté o dia

10 do mês seguinte(anexo 1). 0 pagamentomensal do bolsistaestará condicionadoà frequênciado aluno

atestadapelo coordenador do prometo.
7.4.
Avisar imediatamente à PROEX caso haja o encerramento do prometono SIGPEX antes do
previsto, durante o período de vigência do edital. Nesse caso, as bolsas serão imediatamentecanceladas.
7.5.
Avisar imediatamente à PROEX, caso ocorram as seguintes situações durante a vigência do

edital: afastamentopara formação, licença-capaçitaçãoe aposentadoria.Nesses casos, quando o afastamento

ultrapassar 30 (trinta) dias, !!ãe haverá substituição de coordenador e as bolsas serão canceladas
7.6.
Avisar imediatamente à PROEX, caso ocorram as seguintes situações durante a vigência do
edital: licença gestação, licença adotante e licença para tratamentode saúde superior a trinta dias. Nesses casos,
um novo coordenador poderá ser indicado pelo Chefe do Departamento.
Par(ígr(gb prímefro: O novo coordenador indicado pelo Chefe do Departamento em formulário próprio,
conforme modelo constanteno anexo V deve, obrigatoriamente, atendemaos seguintes requisitos:
l condições de participação previstas no item 2. 1 deste edital;
11-- ser do mesmo departamento do coordenador responsável pela apresentação da proposta;

111- estar registrado no SIGPEX como participante na equipe.proposta no prometono momento da
inscrição no Edital PROBOLSAS
IV -: não poderá ser coordenador de outro prometojá contemplado neste edital
Parógr(#b segundo: A substituição do coordenador está sujeita à avaliação do Pró-Reitor de Extensão
ParcígrclÃoterceiro: O prdeto aprovado e contemplado não poderá ser substituído por um novo.
7.7.
So]icitar, em caráter excepcional, substituição de bolsista no decorrer do projeto. O novo aluno
indicado deverá atender os requisitos descritos no item 2.3 deste edital.
7.8.
Estar disponível para prestar informações a qualquer tnoinento durante o período de vigência
clabolsa
7.9.
Atuar como consultor ad hoc para emissão de pareceres sobre ações de extensãoe sobre artigos
cientíülcos submetidos à Revista Eletrõnica Extensão, sempre que solicitado.

7.10.

Incluir o nome do bolsistanas publicaçõese nos trabalhosapresentadosern congressose

7.11.

Após

seminários, caos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista.
o processo

de seleção

e indicação

do bolsista,

incluir

t] nome do aluno

no prometo

cadastrado no SIGPEX e ao final, emitir certificados para os bolsistas pelo período que atuaiam no piojeto.

7.12.

Coordenador.
7. 13.
7. 14.

. Encaminhar Relatório Final do bolsista conforme determinadono Termo de Compromisso da
Enviar as infomlações necessárias para o Catálogo de Extensão da UFSC quando solicitado.
Usar o e-mail institucional, preferencialmente, nas comunicações com:a PROEX
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8.

8.1

LIBERAÇÃO DAS BOLSAS

As bolsas do PROBOLSAS 2020 serão liberadassomenteapós a assinaturado Termo de

Compromisso do Coordenador é da entrega dos seguintes documentos dos bolsistas (formulários disponíveis na
página da PROEX: http://proex.ufsc.br/informacóes-probolsas/):
a)

b)
c)
d)

Cadastro do bolsista;

Tertno de Compromisso de estudantebolsista;
Atestado de matrícula;
Histórico escolar

8.2.
Na data da enuega do Termo de Compromisso do Coordenador,.o prometode extensãodeverá
estar devidamenteregistradoe APROVADO, com vigência que inclua o período completo de I' de março de
2020 a 3 1 de dezembro de 2020.

PczragraÚoprimeiro: Na data de entrega dos documentos, os alunos selecionadose indicados para a

bolsa de extensão deverão estar registrados como participantes/bolsistas no SIGPEX.

Pa/agr(!Áoregi/ndo: O Terno de Compromisso do Coordenador deverá ser entregue em duas vias,
sendo que uma via ficará com a PROEX e na outra será atestadoo recebimentopela PROEX e entregueao

portador

8.3..
Para o pagamentoreferenteao mês de março, a documentaçãodos bolsistas deverá ser
entregueimpreterivelmente
do dia 3 de fevereiroaté o dia 6 de março de 2020. Os coordenadoresque não
entregaremos documentos do item 8.1 até o dia I' de abril de 2020 terão suas bolsas redistribuídas para outros
proJetos aprovados e não contemplados.
8.4.
A PROEX não se responsabiliza por extravio de documentos ou documentos entregues
erroneanlente em outras unidades administrativas.

9.;

9.1.

DOS RESULTADOS E RECURSOS

Conforme cronograma, anexo 111,a homologação das inscrições será publicada no site da

PROEX, cabendo recurso das inscrições indeferidas que tenham elementos para contestar o resultado divulgado.
9.2.
Conforme cronograma, anexo 111,o resultado da avaliação das propostas será publicado no site

da PROEX, cabendo recurso das propostas reprovadas que tenham elementos para ctlntcstar o resultado
divulgado

9.3

A revisão do resultado será efetuada somente mediante a apresentação de recurso solicitado

através de fora)ulário especíülco (anexo 11), protocolado na PROEX ou encaminhado por e-mail
(proex(@contato.ufsc.br), colocando no assunto: Recurso PROBOLSAS.
9.4.
Cabe à PROEX a homologaçãodo resultadodos recursos.
9.5.
O resultado final será homologado ad referendum pelo Pró-Reitor de Extensão e divulgado no
site-da PROEX e da UFSC, çom posterior homologação na Câmara de Extensão.
10.
10.1

l0.2
l0.3

DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Extensãol
O cronograma deste edital está descrito nd anexo lll.
A descrição detalhada de cada critério de avaliação encontra-se no anexo IV

Florianópolis, 8 de outubro de 2019

PROF. ROGÉRI
Pró-Reitor

ANEXOI
Formulário de Frequência

FREQUÊNCIA DE BOLSISTA OE EXTENSÃO

Em.

de

de

Para: PROEX/UFSC

Informamos

que

o(a)

Bolsista

de

Extensão

matrícula UFSC n'
que

agua

na

ação

de

extensão

teve frequência integral no

períodode 01/

/2020a

/.

/2020(Ex.: 01/03/2020a 3 1/03/2020)

Atenciosamente

Coordenador

O coordenador do prometode extensão deverá encaminhar através de seu e-mail institucional a
frequência do bolsista, mensalmente, impreterivelmenteaté o dia 10 de cada mês.
Encaminhar para o e-mail: provo/saslreguencia@co/l/aío. ze#sc.br,assunto: Frequência bolsista
"nome do bolsista"

r

W

ANEXO ll

Formulário de recurso

A Comissão de Avaliação PROBOLSAS

Venho por meio deste, solicitar a V.S.' a revisão da avaliação do prometode extensão: Óliú /ero e

&lotivos:

Nestes tempos,peço deferimento

Florianópolis, de

Nome do Coordenadorda Ação de Extensão

de 2019

ANEXO I'll

Ci'onograma
21 a 2$ de outubro de 2019

Período para inscrição dos prqetos de extensãopelos coordenadores.

O formulário online para inscrição será disponibilizado no site da PROEX

(http://proex.ufsc.br/).

28 a 30 de outubro de 2019
31 de outubro de 2019
I' de novembro de 2019

4 de novembrode 2019
5 de novembro2019
5 a 18 de novembrode 2019
21 de novembro de 2019
22 de novembro de 2019
25 a 27 de novembro 2019

29 de novembt'o de 2019

3 de fevereiro a 6 de março de
2020

Primeira etapa de avaliação
Divulgação resultado da primeira etapa na página da PROEX e da UFSC
Recebimento de recursos referentes à avaliação da primeira etapa, até às 19

hot'as

Análise dos recursos da primeira etapa
Publicação do resultado final da primeira etapa
Segunda Etapa de Avaliação

Divulgação do resultado da segunda etapa na página da PROEX e da UFSC
Recebimento de recursos referentes à avaliação da segunda etapa, até as 19

horas

Analise dos recursosda segundaetapa
Publicação do resultado Dea! na página da PROEX é da UFSC.

Prazo para os coordenadorescontempladosenviarem.à PROEX o termo de
compromisso do coordenador e os documentos dos bolsistas (fomtulários
disponíveis na página da PROEX).

Para pagamento referente ao mês de março, a documentação dos bolsistas

deverá ser entregueimpreterivelmente até o dia 6 de março de 2020.
Após I' de abril de 2020

Os coordenadores que não entregarem o termo de compromisso do
coordenador e os documentos dos bolsistas até o dia I' de abril de 2020 terão.

suas bolsasredistribuídas
para outrosproyetosaprovadose não
contemplados.

I' de março a 31 de dezembro
de 2020

Período de pagamento das bolsas de extensão.

ANEXO IV
Critérios de Avaliação e Indicadores

As comissões de avaliação de cada centro de ensino deverão orientar suas decisões baseadas nos
seguintes indicadores:
l . .Proposta: Itens a serem considerados: a) compatibilidade dos objetivos do prometocom o objetivo do

PrometoPedagógico Institucional; b) contribuição do projeto com o alcance da missão instituciorTalda
universidade;'b) atuação coletiva e ações conjuntas entre coordenador e estudantes;c) formação de outros
estudantesde graduação da universidade; d) compromisso com a elevação do desempenho académico dos

estudantes;e) atuação do grupo com profissionais da área; í) impacto na formação técnico-científica e pessoal do
estudante; g) qualidade do píojeto; h) contribuição da proposta para a redução da evasão e estimulo à retenção

dos estudantes;i) constataçãode que o prometoapresentadoé de extensão(e não de pesquisa); j) potencialde
divulgação do nome da instituição.
2. Exequibilidade:

Itens a serem considerados:

capacidade

humanos e materiais disponíveis pat-aa execução do prometo.

docente em coordenar

o prometo recursos

3. 11npactoSocial: Itens a serem considerados: a) relação bilateral com os outros setores da sociedade
b) número de pessoas atingidas pela atividade; c) característica do público-alvo da atividade.

4. Tempo de Consolidação do Prometo.Itens a ser considerado: tempo comprovado desde sua criação.

Será atribuído um ponto por ano (completo) até no máximo cinco pontos. I'rQjetos com menos de um ano não
serão pontuados.

5. Interdisciplinaridade. Item a ser considerado: a) previsão de participação no projeto de estudantes de
diferentes cursos de graduação da UFSC.

6. Tntemacionalização.
Itens a serem considerados:a) participaçãoem eventos intemacionaisde

extensão em decorrência do prometo;b) publicação em artigos ein revistas intemacionais a partir do prometo;c)
existência de material de divulgação do prQjeto, como folders ou site em língua estrangeira; d) outras estratégias
de internacionalização; e) previsão de participação de estudantesestrangeiros no prometo.

7. Cumprimento ao preceito da indissociabilidadeextensão, ensino e pesquisa. Itens a serem

considerados: a) geração de produtos ou processos como publicações, monografias, dissertações, teses, abertura

de novas lirlhas de extensão, ensino, pesquisa e inovação; b) integraçãocom o ensino de graduação e pósgraduação; c) panicipaçãü em eventos.
8. Atendimento a populações vulneráveis. Itens a serem considerados: a) benefícios do prqeto para
pessoas pertencentesa uma lninorla que, sofrem tanto materialmente colho social e psicologicamente os efeitos

da exclusão,seja por !nativos religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por incapacidadefísica ou
mental, gênero, dentre outras.

9. Cubículo do Orientador. Itens :i serem considerados (a partir de I' de julho de 2016): programas,

proHetos,cursos e eventos de extensãoconcluídos cadastradosno NOTES ou no SIGPEX nos últimos 3 anos;
programas, proletos, cursos e eventos de extensão em andamento cadastrados no NOTEI
últimos 3 anos.

ou no SIGPEX nos

10. Participação no Catálogo de Extensão 20 19, para coordenadores contemplados com bolsas no Edital
PROBOLSAS 2019. Pontuação integral para projetas não contefnplados no Edital PROBOLSAS 2019.

ANEXO V

SolicitaçãoAlteração de Coordenador de Ptojeto de Extensão

Florianópolis,

de

de

De:
Depto:
Centro:
Para: Pró-Reitoria de Extensão
Assuntcl: Substituição de coordenador de prometode extensão
Senhor' Pró.Reitor

Solicito a alteração do coordenador do Prometode Extensão (núnHlo Sl{)í)EX e título)

atualmente coordenado pelo(a) professor(a) { {t,.lne e sial)e)

Como Chefe do Departamento de

indico o(a) professor(a)

a, l

para assumir a coordenação no período de
O referido prometopossui

.bolsista(s) do Edital PROBOLSAS

Em tempo, declaramos que:
1)

*

O projeto não tem nenhum tipo de financiamento gerido por fundação de apoio vinculado ao
projeto.

2)

Ambos coordenadores são do mesmodepartamento.

3)

O novo coordenador já era membro da equipe original do prometo.

4)

O novo coclrdenadortem ciência de que a partir desta data será o responsável integral pelo prometo.

5)

O novo coordenador não écoordenador de outro prometocontemplado no mesmo edital.
Atenciosamente

Chefe do Departamento

Coordenador(a) atual
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Novo(a) Coordenador(a)

ANEXO VI
Sugestão de Modelo de Edital para Seleção de Bolsistas

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO
O(A)

prohssor(a)

no uso de suas atribuições, conforme disposto no EDITAL

N''-/2019/PROEX

(PROBOLSAS

2020) torna

pública a abertura das inscrições destinado a classificar alunos que irão desenvolver atividades de extensão no
âmbito do Prometo

1. DO OBJETO DA SELEÇAO

1, 1. 0 presenteprocesso seletivo tem como escapo formar lista classificatória para o preenchimento de vagas de

bolsista de extensão,.nostemposdo Edital.n' -/20 19/PROEX (PROBOLSAS 2020).
1.2. O prcjeto de extensãose encontra em anexo.

1.3. O plano de trabalho do bolsista de extensão seguirá o plano apresentadono Edital n' -/2019/PROEX

(PROBOLSAS

2020).

2. OA CARGA

notÁRiA E REMUNERAÇÃO

2. 1. O bolsista de extensão exercerá suas ftmções em 20 (vinte) horas semanais durante o período de vigência da
balsa
a

2.2. A vigência da bolsa é de I' de março a 3 1 de dezembro de 2020.

2.3. O valor ntensaltotalda bolsaé de R$ 420,00 (quatrocentose vinte reais)

3. OOS PRE-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO
O aluno candidato à bolsa de extensãodeverá:
3. 1. Estar regularmentematriculado em curso de graduação da UFSC;
3.2. Não ter colação de grau provista l)ara o período de vigência da bolsa;
3.3. Possuir índice de aproveitamentoacumulado (IAA) igual ou superior a 6,0;
3.5. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao prometo;

3.6. Não ter relação de parentescodireto com o coordenador do prdeto de extensão, o que inclui cônjuge:

companheiro, parente em linha neta, colateral ou por afinidade até 3' grau;

3.7. Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (excito a Bolsa Estudantil
instituída pela Resolução n' 32/CUn/201 3).

4. DAS INSCRIÇOES
4.1 As inscrições deverão sei realizadas no período 'de

até
até .L

anexando os seguintes documentos:
1 - Ficha de inscrição preenchida (Anexo A deste edital), assinada e digitalizada;

por meio do e-mail

11- Histórico escolar atualízado;
111- Espelho de matrícula com os horários das disciplinas nas quais o candidato está matriculado; e
IV - Currículo extraído da Plataforma Latões/CNPq (http://lattes.cnpq.br/).

4.2. A lista com as inscrições diferidas cc.m data e horário da seleção (item 6.1 deste edital) será publicada no
site
e os candidatos serão informados via e-mail

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
5.1. Compete ao bolsista:

5.1.1. Executar.o plano cletrabalhodo bolsista, com uma carga horária de 20 horas semanais, sob a orientação
do(a) coordenador(a) clo Prometo;
5.1.2. Nos casos de substituiçãociu cancelamento,em até 30 dias, o bolsista Que encenou as suas atividades
deverá apresentar o relatório das atividades desenvolvidas até a data da interrupção. No caso de substituição:
para o bolsista substituto aplica-se o item anterior;

5.1.3. F'azarreferênciaà sua condição de bolsista de extensão da UFSC, quando for o caso, nas publicaçõese
trabalhos apresentados.

5.2. Compete a(o) orientador(a):

5.2. 1.' Orientar o bolsista de extensãonas distintas fases do trabaljlo de extensãoF
5.2.2. Aconselhar e acompanhar o bolsista de extensãona elaboração do relatório final;
5.2.3. Estar ern atividade'presencial nà UFSC no período de vigência da bolsa solicitada.
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6. DA SELEÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTAI)O

6. 1 A seleção será realizada, pelo professor responsável, na sala

do Centro

nos seguintesdias e horários:
6.2. A seleção dar-se-á mediante avaliação oral, que será realizada para aferir:
a) os conhecimentos gerais do candidato sobre a temática do prometode extensão;
b) as potencialidades do candidato para o desenvolvimento das atividades de extensão; e

c) a história académica do candidato, comprovada mediantecurrículo (item 4.1.IV), e sua disponibilidadede
tempo para a dedicação às atividades de extensão.
$ 1' Os candidatos terão sua entrevista avaliada com urna nota variável entre zero e dez
g 2' As enüevistas deverão ocorrer em ordem alfabética da lista geral de inscrições deferidas.
$ 3' A entrevista será pública, vedada a audiência dos demais candidatos participantes do processo seletivo.

6.3. O aluno selecionadosomentel)oderá inicial suas atividades após assinar o Termo de Compromisso de
estudantebolsista.
6.4. O resultado da seleção será divulgado no site
dos alunos inscritos

/ será enviada aos e-mails

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.] A bolsa de extensãonão gera vínculo empregatíciocom a Universidade, poder(to o bolsista de extensão
pedir desligamentodo prometoa qualquer tempo, mediaTltejustificativa.
7.2. Quaisquer pedidos de reconsideração podem ser feitos diretamente ao professor responsável pelo processo
seletivo em até 24 horas do ato a ser impugnado.

Florianópolis, xxx de xxx de 2019

xxxxxxxx
Professor(a) -- Siape xxxx
(Original firmado)

(acrescentar cronograma)

r
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Modelo de Edital para Seleção de Bolsistas

ANEXO A - FICHA DE INSCRIÇÃO DE EXTENSIONISTA

NOb'íE DO CANDIDATO

N'. DE MATRICULA:

\

PERÍODO NO CURSO

CURSO:

.(I' ao 10')

tel.

e-mail:

LINK Currículo Lattes:

( ) DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS REFERENTES AO EDITAL DE SELEÇAO

data:

ASSINATURA OA(O) CANDIDATA(O)
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