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EDITAL N' 1/2020/PROEX

EDITAL DA ESCOLA DE EXTtNSÃo PARA CURSOSDE VERÃO
A Pró-Reitoria de Extensão PROEX 'torna público por meio deste Edital os critérios para a
apresentaçãode .propostasde Cursos de Extensão de Matemática,.com o oUetivo de apoiar a

institucionalização de até 20 (vinte) cursos.
1. PRESSUPOSI'OS GERAIS

1.1.A extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulado de forma indissociável
ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre a UFSC e a sociedade.

1.2 A PROEX, no desenvolvimentoda política de extensão,visa oferecer à sociedadecursos de

extensão, em oferta pemlanente na Escola de Extensão.

1..3.Os cursos da Escola de Extensão, em sua articulação com as demandas sociais, serão ofertados
segundoos princípios e Hlnalidadesda educaçãoprofissional, inovadora e tecnológica,em conjunto
com o inundo do trabalho e os segmentos sociais, com ênfase na produção, no desenvolvimento e na
difusão de conhecimentoscientíficos e tecnológicos, observando as demandas e potencialidades
locais e regionais.

2.0BJETO
2.1 0 presente edital temi çoino objetivos.apoiar ações extensionistasque protnovam políticas de
d:iminuição da evasão escolar.

3. DA CATEGORIA DOS CURSOS
3.1 Neste edital os. cursos serão considerados eventos institucionais planejados e ,organizados de
modo sistemático e presenciais, coordenados por um docente efetivo.
3.2 0 programa dos cursos deve incluir matemática, o desellvolvimento de raciocínio lógico e it
interpretação de texto, .dentro dos problemas matemáticos.
3.3 0s pré-requisitos para inscrição em cada curso deverão ser estabelecidospelo docente proponente
do curso de extellsão.
3.4 0s cursos deverão incentivar a participação da comunidade intima e extema à UFSC.
ParcígrczÚozín/co. O público-alvo pode ser composto de estudantes de ensino básico, estudantes de
graduação, estudantes de pós-graduação, professores do ensinobásicoe/ou superior, dentre outros.

3.5 0s cursos deverão ser realizados po período entre I' de fevereiro a 4 de março de 2020.
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3.6 0s cursos devem ter carga horária mínima de 54 horas, prevendo aulas.teóricas, práticas,
exercícios eln platafonnas ccllno o f/iood7egrupos e/ou outras fonnas de tarefas domiciliat'es, além de
horário de monitoria, realizada por estudantes membros da equipe.

4.coNDiçõES DE PARnCiPAçÃO
4. 1.Poderão ser proponentescomo coordenadores dos cursos: docentes efetiyos com vínculo ativo na
UFSC, indepen(iehtementede qual departamento de ensina)estejam vinculados=
4.2 A participação docente levará eln conta a regulamentação.da carga horária especíülca no âmbito
da UFSC, observada a..devidacompatibilidade com as atividades de ensino e pesquisa, a ser definida
pelos Departmnentos de cada proponente.
4.3 0 curso poderá ser ministrado en] parceria por docentes efetivos, docentes substitutos,estudantes

e/ou membros éxtemos, desde que 2/3 dos nünistrantespossuamvínculo ativo com a UFSC e
tenhama supervisão do docente coordenador do curso de extensão.

4.4 A equipe ministrante do curso deve conter, obrigatoriamente, belo menos um estudante.

4.5 Não poderão inscrever-se professores efetivos que durante a vigência do edital, de 01/02/2020a
04/03/2020, estarão afastados oficialmente para férias, fomlação ou por licença capacitação, ou
ainda, que tenham previsão de aposentadoria.
4.6 Cada docente pode coordenar até três propostas de cursos de extensão.
5. DAS ATRIBUIÇÕES

5. 1 Do Docente Coordenador do curso de extensão:
5..1. 1 Elaborar a proposta e registrar na modalidade "Cursos de Extensão", no Sistema Integrado de
Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Extensão (SIGPEX) conforme' a Resolução Normativa n'
88/2016/CUn;

5.1.2 Providenciar espaço aisico, recursos humanos e recursos fnateriais necessários para o
desenvolvimentodo curso, com anuência da Chefia do Departamento e da Direção do Centro;

5.1.3 Selecionar os estudantesmembros da equipe de acordo com as competências necessárias para
cumprir o plano de trabalho,em processo transparentee amplamente divulgado.
5. 1.4 Utilizar os sistemas de inscrições da UFSC para que os participantes se inscrevam;

5.1.5 Divulgar o curso no "Divulga UFSC", nas coordenadoriasdos cursos de graduação,sites de
departamento e também em outros meios que alcancem a comunidade intema e extema;
Participar das reuniões agendadas pela PROEX;
5.1 .7 Incluiros estudantes membros da equipe na pri)posta do Curso no SIGPEX até 3 1 de janeiro de
2020
5. 1 .6

5. 1.8 Coordenar o curso durallte seu processo, supervisionar as atividades e registrai frequência dos
participantes;
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5. 1.9 Após a conclusão do curso: elaborar o relatório Hlnale dar os encaininhaMentosnecessários no
Departamentoe no Centro de Ensino, no prazo estabelecidono edital;
5. 1. 10 Emitir certiHlcados no sistema de certificados da.UFSC, com atribuição de notaao participante
do curso;

5.1.11 Após a emissão dos certificados, encaminharà PROEX até o dia 16 de março, o pedido de
pagamentodo Auxílio Estudantil previsto no item 10 deste edital;
'
5.] .12 Atuai'-como consultor ad &oc.pata emissão de pareceres sobre ações de extensão e sobre
artigos científicos submetidos à Revista Eletrõnica Extensão,
5.1.12 Incluir o molde dos estudantes membros da equipe nas publicações e nos trabalhos
apresentados em congressos decorrentes do prometo,bem como sempre 'citar o apo.io da PROEX e da
k:

5.2 Dos Estudantes membros da equipe:

5.2.1 Participar da preparação das aulas, contribuir com o preparo de material didático, correção de
exercícios, ministrar aulas supervisionadospelo professor, fazer inonitoria e outras atividades de
apoio necessárias para o desenvolvimento do curso, estabelecidaspelo docente coordenador do curso
de extensão.

6. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
6: 1 As propostas deverão ser apresentadas via abertura de chamado através do Portal de Atendimento
PROEX(link BlgDç!!!!!unto.oroex:yfsc.br)

6.2 0s seguintesdocumentos deverão ser incluídos no cllamado'ein um único arquivo (formato zip):
1 - Formulário de Inscrição (vede Anexo l deste edital);
11- Plano de Trabalho dos Bolsistas (vide Anexo 2 deste edital).
111-Declaração de anuência:do Chefe do Departamento e do Diretor de Centro (vida Anexo 3
deste edital );

IV - PDF do Curso de Extensão registrado no SIGPEX, com situação "aprovado" e contendo o
programa do curso completo (encaminhar o pdfdo curso de extensãogçEBdddlavés do próprio
sistema SIGPEX);
6.3 0s documentos acima listados, a serem incluídos no arquivo zip, devem ser salvos com o norte
do proponente, em fomlato PDF; conforme os exemplos abaixo:
NoineSobrenome.Fomlulmio.pdf
NomeSobrenohe.PlaübdeTrabalho.pdf
NomeSobrenorne.Anuencia.pdf
NomeSobrenome.Curso.pdf
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7. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1 Uma comissão designadapelo Pró-Reitor de Extensão selecionmá as propostas
7.2 0 trabalho da comissão seguirá o cronogratna apresentado no edital.
7.3 As propostas serão avaliadas, de acordo com os critérios dispostos na,tabela abaixo

Pontuação Máxima
1

50 (cinquenta)

. Prometo

2. Exequibilidade (capacidade técnica da equipe e existência de 30 (trinta)
recursos materiais e estrutura disponível para execuçãodo
prol eto)
31 Amplitude do público-alvo (oferecimento
comunidade interna e extema)

de vagas para

lO (dez)

4. Cumprimento ao preceito da indissociabilidade ensino, lO (dez)
pesquisa e extensão

TOTAL

'\

100(cem)

7.4 0 resultado provisório será publicado no site da PROEX de acordo com o cronograma constante
no lteln 11 deste Edital.

8. DA INTERPOSIÇ'ÃO DE RECURSOS
8.1 Admitir-se-á recurso, contra o resultado provisório, que deverá ser endereçado ao Pró-Reitor de
Extensão.
8.2 0 recurso, após assinado, deverá ser digitalizado - em formato PDF -+ e remetido via Portal de
Atendimento PROEX .(através do link alçndil11ç111É!:plieçx:11Aç:br)
com o seguinte assunto:

RECURSO'CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO DO EDITAL 1/2020/PROEX.

8.4 0s recursos dévein ser enviados.até a data limite para a interposição de recurso, de acordo com o
cronograma.
8.5 Não haverá reapreciação de recursos.

9. DO RESULTADO DEFINITIVO
9.1 A classificação íínal dar-se-á utilizando os mesmos critérios estabelecidospara o resultado
provisorio.
9.2 Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Seleção encaminhará o resultado para a
PROEX para divulgação do resultado final.
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10. DOS RECURSOS FINANCEIROS
10. 1 0 presente Edital prevê o pagamento de despesas de Auxílio Financeiro Estudantil (com base na

Resolução Normativa n' 2/2017/CEx), em um número máximo de 3 (três) auxílios por curso de
exteitsão selecionado.

ParógrczÚo zínfco: São elegíveis para receber o auxílio: estudantes de graduação e/ou pós-graduação
da UFSC, com matricula ativa, que atuarão colmoparte da equipe do curso como ministrantes e/ou
monitores.

l0.2 É de responsabilidade
do coordenadordo curso selecionaf'e indicaros estudantes
que farão

parte da equipe, bem como registrá-loscolmo'participantesno SIGPEX (antes do início do curso) e
providenciar a documentação para a efetivação do pagamento (Anexo 4), que deverá ser entreguena
PROEX

até o dia 16 de março.

10.3 0 valor do auxílio será de R$ 500,00 para estudantesde graduação, R$ 1.000,00 para estudantes
de mestrado e R$ 1.500,00 para estudantes de doutorado
10.4 Cada estudantepoderá receber o auxílio en] apenas um curso, embora possa participar de outros
clusos como voluntário.

l0.5 Todas as equipes deverãoter no máximo.utn aluno de doutorado, um aluno de mestradoe um
aluno de graduação recebendo o auxílio.
l0.6 0 auxílio será concedido a partir do mês de abril, após a elaboração do relatóho final, emissão
dos certiHlcados e entrega dos documentos na PROEX
10.6 0s estudantes membros da equipe deverão estar com matrícula atava ho semestre 2020- 1

l0.7 Além do auxílio estudantil, será concedido um auxílio de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
Departamentoou Unidade Administrativa ao qual o coordenador está vinculado, por cada curso
aprovado no Edital. Este recurso será transferido ao Centro de Ensino ou Unidade Administrativa e
deverá serutilizado para fomentar novas ações de extensão.

l0.8 Cada curso deverá oferecer no mínimo 60 vagas, e ter âtl menos 20 concluintes pala que o

auxílio seja recebido

10.9 Todos .os cursos serão totalmente gratuitos aos participantes

10.10 0 recebimento dos recursos e pagamento dos auxílios estão condicionados à realização do
curso (emissão de relatório final e certificados) e ao número.mínimo de conduintes (20 concluintes).
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11.DO CRONOGRANTA
13-20 de janeiro

21 de janeiro
22 de janeiro

12.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Informações adicionais poderão ser obtidas via Portal de Atendimento PROEX (através do link
atendin-Lento.proex,ufkcbr) ou pelo telefone (48) 372 1-7428.
12.2 0s casos omissos terão resolvidos pela PROEX
Florianópolis, 10 janeiro de 2020

PrQfá. Graziela De Luca Canto
Pr(9=R.eitorade Exterlsão em exercício

Portaria n' 1434/2016/GR
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ANEXO l

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL N' 1/2020WROEX

Nome do(a) Proponente
Departamento e Centro
Nlatrícula

(SIAPE)

Ramal

Celular

E-mail
Norrle do Curso oferecido

Número SigPex
Data prevista para o Curso
Programa dn ('--r.n

Caiba horária
Número de Vagas
Público-alvo
Declaro que li e concordo e cumpro os requisitos previstos no EI)ITAL

N' 1/2f)20/PROli=X.
Comprometo-me com a veracidade e validade das informações prestadas neste formulário, bem como
dos documentos anexados.
Florianópolis, :

erro.de 2020

Assinatura do Proponente
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ANEX02
PLANO DE tKABALno DOS ESTUDANTES MEMBROS DA EQUIPE
(OS QUE RECO.BEIRÃOO AUXILIO ESTUOANTIL)
EDITAL N' 1/202ü/PROEX

Estudante l.-(nome será definido e inserido no SIGPEX posteriormente, antes do início do curso)

ograduaçãoomestradoodoutorado
Atividades :

Estudante 2 (nome será dcHlnidoe inserido no SIGPEX posteriormente, antes do início do curso)
ograduaçãoomestrado(

')doutorado

Atividades:

Estudante3 (nome será definido e inserido no SIGPEX posteriormente, antes do início do curso)

ograduaçãoomestradoodoutorado
Atividades:

\
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ANEX03
DECLARAÇÃO DO CHEFE DE DEPARTAMENTO
EDITAL N' 1/2020/PROEX

Declaroque o Professor(a). ,.......-.....:..=..
disponibilidadede tempo para realizar o Curso de .Extensão em Matemática (SigPex número
e que o Departamento dispõe do espaço físico necessário para a execução do

curso.

Declaro ainda que conheço li e concordo com os termos do Edital RPl/PROEX/2020.

Chefe do Departamento de

Anuência do Diretor de Centro

Florianópolis,
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ANEX04
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTIL
EDITAL N' l/PROEX/2020

Este fonnulário que deverá ser preenchido, as:inado e entregue na PROEX após a emissão dos
certificados(entre o dia 4 e o dia 16 de nlürço). Um formulário por aluno, com o atestadode
matrícula 2020.1)

CADASTRO DE ESTUDANTE PARA RECEBI:R AUXÍLIO l=STUDANTIL
DADOS DO PROJETO
riTU LO DO PROJ ETO

PERÍODO REGIS'l'RADO NO SIGPEX

DO PROJ ETO NO SIGPEX

1 1

CENTRO

DEPTO:

COORDENADOR(A):

E-MAIL

a. l l

DADOS DO BOLSISTA
PERÍODO DE TRABALHO

NON{E DO BOLSISTA

/
[i'ÍÉi;i;i]ii5Ã:Ü;i:ÍbÉ

ãKADUAÇÃO,

VALOR

R$ 500

( ) ESTUDANTE DE NIESTRADO. VALOR R$ 1.000
) ESTUDANTE
E-b4AIL:

PE DOIJTORADO,

VALOR R$ 1.5Ü0

.NO PROVAVEL

CPF

TELEFONE

BANCO'H

AGENCIA
OPERAÇÃO
MATRICULA

CURSO:

DA FORMATU RA

CONTA

Comprometo-me com todas as informações prestadas acima

AssinatLlra do Coordcrlador

Eiscüla.de

Extensão

Assinatura do Aluno

