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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO 
PROBEX 2019 

 
 A Biblioteca Central da UFPB, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários – PRAC, por meio da Coordenação de Programas de Ação 
Comunitária - Copac, com base normativa à luz das Resoluções CONSEPE Nº 61/2014 e 

76/1997, torna público à Comunidade Universitária o processo de seleção de discentes 
para bolsistas e voluntários PROBEX 2019 dos projetos BDCULT - Criação e 
manutenção da biblioteca digital de cultura e políticas culturais; Mulheres e 
Universidade: o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra as 
Mulheres na UFPB como instrumento de extensão popular; e Paraíba literária: 
criação da coleção de obras literárias de autores paraibanos, submetidos e 
aprovados por este órgão suplementar.  

 
DO CRONOGRAMA: 
 

Atividade Prazos 

Lançamento do Edital 04/03/2019 

Prazo para o discente selecionado 
“REGISTRAR INTERESSE” pelo SIGAA 
em participar da ação de extensão como 
Voluntário ou Bolsista (até 3 projetos) 

 
01/03/2019 a 08/03/2019 

Período de inscrições  04/03/2019 a 11/03/2019 

Entrevista   14/03/2018 

Resultado final da seleção 14/03/2019 até 23h59min 

Cadastro do “PLANO DE TRABALHO 
DO(s) BOLSISTA(s)” selecionado(s) pelo 
Coordenador(a) no SIGAA  

15/03/2019 

Período de registro dos Planos de 
Trabalho dos ALUNOS VOLUNTÁRIOS 
pelo coordenador(a) no SIGAA  

15/03/2019 a 29/03/2019 

Vigência do Projeto de Extensão 01/03/2019 a 31/12/2019 

  
 

1 CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO DOS/AS DISCENTES INTERESSADOS/AS: 
 

 Para aluno(a) bolsista, estar regularmente matriculado(a) num dos seguintes cursos 
de graduação da UFPB (Inciso I, Art. 3º do Decreto 7.416/2010): Biblioteconomia ou 
Ciências Humanas, de acordo com exigências específicas de cada projeto (Anexo II); 
 

 Para aluno(a) voluntário(a), estar regularmente matriculado(a) em curso de 
graduação ou pós-graduação na UFPB; 

 
1.3 Para aluno(a) bolsista, ter disponibilidade obrigatoriamente de 20 horas semanais e 
para aluno(a) voluntário(a), ter disponibilidade de no mínimo 12 horas e no máximo 20 
horas semanais; 
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1.4 Não possuir outra função remunerada em outros programas acadêmicos da UFPB, 
exceto para discente interessado em ser aluno(a) voluntário(a); 
 
1.5 Não ser concluinte e; 
 
1.6 Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) satisfatório (CRA abaixo de 
7,0 será considerado insatisfatório). 
 
 
2 DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1 O(a) discente que deseje participar do projeto na condição de bolsista ou 
voluntário(a) deverá adotar os seguintes procedimentos:  
 
a) Registrar o interesse por participar de ação de extensão ( registrar interesse em até 

três projetos de extensão) no período de 01 a 08 de março de 2019 através dos 
seguintes passos: acessar o SIGAA >>> acessar o menu BOLSAS >>>clicar em 
OPORTUNIDADE DE BOLSA >>> Selecionar o TIPO de bolsa EXTENSÃO>>> 
Informar o nome do ORIENTADOR (Coordenador do projeto) >>> Clicar em BUSCAR 
>>> Clicar no ícone PARTICIPAR DA SELEÇÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO >>> 
Preencher o formulário que se abriu, e clicar em REGISTRAR-SE COMO 
INTERESSADO; 

 
b) enviar e-mail para a coordenação do(s) projeto(s) que registrou interesse em 

participar (até 3 projetos) no período de 04/03/2018 (segunda-feira) a 11/03/2018 
(segunda) (ver informações em Anexo II) com a seguinte documentação 
(completa): Ficha de cadastro devidamente preenchida (Anexo I), Histórico 
escolar atualizado emitido pela coordenação do curso, CODESC; cópia de CPF 
e RG; Currículo Vitae atualizado; Comprovante de conta corrente ou conta 
poupança do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal (cópia do cartão) – o 
aluno bolsista deverá ser o titular da conta. 

 

 
2.2 Ao efetuar a inscrição, o/a candidato/a estará automaticamente concordando com as 
normas contidas e apresentadas no presente Edital. 
 
2.3 As atividades estão previstas para serem realizadas no período de março a dezembro 
de 2019.  
 
3 DA SELEÇÃO DO/AS INSCRITOS(AS): 

 
3.1 A seleção ocorrerá por meio de: análise de currículo e entrevista sobre questões 
relacionadas ao tema do Projeto e/ou conhecimentos específicos; além da avaliação de 
desempenho acadêmico (CRA);  
 
3.2 Serão convocados(as) para a entrevista os candidatos(as) que enviarem a 
documentação completa dentro do prazo estabelecido; 
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3.3 As sessões de entrevistas ocorrerão na quinta-feira (14/03), das 8h às 17h, de 
acordo com o horário previsto em cada projeto (Anexo II), na Biblioteca Central. No caso 
de ausência, o candidato estará automaticamente eliminado do processo seletivo.  

 

3.4 A lista com os nomes dos candidatos aprovados/classificados será divulgada, via e-
mail, para os candidatos, e/ou na página http://www.biblioteca.ufpb.br// até às 23h59min 
do dia 14/03/2018 (quinta-feira). 
 
3.5 A não observância dos procedimentos descritos no subitem 2.1 deste edital dará à 
comissão de seleção a prerrogativa de chamar o(a) candidato(a) subsequente 
aprovado(a). 

 
  
4  DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 
 
4.1  Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas semanais;  
 
4.2 Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado pelo 
coordenador do projeto no SIGAA; 
 
4.3  Publicar mensalmente, com a aprovação do coordenador(a) do projeto, conteúdos nas 
redes sociais sobre as ações e atividades do projeto; 
 
4.4  Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador(a) que, por sua vez, deverá 
incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida pelo Edital PRAC Nº 
01/2019;  
 
4.5. O relatório final deverá conter: título do projeto, área temática de atuação, nome do 
coordenador, local de realização do projeto, identificação do público do alvo, breve relato 
da contribuição da experiência extensionista para sua formação acadêmico-profissional e 
cidadã e por fim, identificar se o projeto de extensão estava articulado com o ensino e a 
pesquisa; 
  
4.6  Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA;  
 
4.7 Apresentar, obrigatoriamente, os resultados alcançados e/ou propostos da (s) atividade 
(s) no XX Encontro de Extensão – ENEX 2019, promovido pela PRAC, previsto para 
outubro/novembro de 2019, conforme Cronograma constante no Título II do Edital PRAC 
Nº 01/2019; e de evento próprio do projeto (se houver). 
 
 
5  DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS  
 
5.1  Participar efetivamente das ações do projeto, com cumprimento da carga horária 
definida pelo coordenador(a) do projeto no respectivo Plano de Trabalho;  
 
5.2. Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador(a) que, por sua vez, deverá 
incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida pelo Edital PRAC Nº 
01/2019; 

http://www.biblioteca.ufpb.br/
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5.3 O relatório final deverá conter: título do projeto, área temática de atuação, nome do 
coordenador, local de realização do projeto, identificação do público alvo, breve relato da 
contribuição da experiência extensionista para sua formação acadêmico-profissional e 
cidadã e, por fim, identificar se o projeto de extensão esteve articulado com o ensino e a 
pesquisa; 
 
5.4 Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA;  
 
5.5 Participar do XX ENEX, em novembro de 2019, mediante submissão de resumos ou 
como monitor de sala; e de evento próprio do projeto (se houver).  
 
5.6 Será destinada aos/às discentes selecionado/as bolsa de extensão no valor mensal 
de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por até 10 (dez) meses, durante o período de 
execução do projeto, condicionada a efetivação do item 2.3.  
 

 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 É de responsabilidade do/a candidato/a acompanhar todos os comunicados durante o 
processo seletivo, que acontecerão prioritariamente por e-mail e/ou na página da 
Biblioteca Central da UFPB: http://www.biblioteca.ufpb.br// 

 

5.2 A coordenação do projeto poderá efetuar alteração no calendário do processo de 
seleção, divulgando novas datas para realização das atividades previstas. 

 
5.3 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelas coordenações dos 
projetos conjuntamente com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – 
PRAC. 
 

 
 

 João Pessoa, 04 de março de 2019.  

 
 

 
 
 

Maria de Fátima dos Santos Alves 
Diretora da Biblioteca Central 

 
 
 

Coordenação dos Projetos – Probex 2019 
 

Coord. Gilvanedja F.Mendes da Silva – Projeto 535-2019 
Coord.  Jacqueline de Castro Rimá – Projeto 222-2019 
Coord. Maria de Lourdes Teixeira – Projeto 3555-2019 

http://www.biblioteca.ufpb.br/
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ANEXO I 
 

PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO - EDITAL PROBEX 2019 
 

 FICHA DE CADASTRO 
 
 

PROJETO: ______________________________________________________________ 
 
Departamento / Curso:    
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

NOME  CURSO 
 

   Matrícula  
RG  CPF     
Email   
Endereço   
   Telefone    
Banco  Agência  Conta   
 

2. Experiência em trabalho de Extensão? Sim (   ) Não (  ) 
Especificar   
 

 
 

 

3. Por que deseja participar do Projeto? (escrever de 20 a 25 linhas) 
 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

João Pessoa,________de ______________________ de 2019. 

 

 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO II – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 
 

PROJETO COORDENADOR 
EXIGÊNCIAS 
ESPECÍFICAS 

INSCRIÇÃO ENTREVISTA 

PROBEX 535-2019: BDCULT - 
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
BIBLIOTECA DIGITAL DE 
CULTURA E POLÍTICAS 
CULTURAIS 

GILVANEDJA F. 
MENDES DA SILVA 

Devidamente matriculado 
no Curso de 
Biblioteconomia entre o 3º e 
8 ° períodos; 
Conhecimento do Pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point); 
Conhecimento em Base de 
Dados. 

e-mail: 
observacult.ufpb@gmail.com 

 
 
 

14/03/2019 
9h às 12h 

PROBEX 222-2019: PARAÍBA 
LITERÁRIA: CRIAÇÃO DA 
COLEÇÃO DE OBRAS 
LITERÁRIAS DE AUTORES 
PARAIBANOS 

JACQUELINE DE 
CASTRO RIMÁ 

Devidamente matriculado 
no Curso de 
Biblioteconomia entre o 3º e 
8 ° períodos; 
Conhecimento do Pacote 
Office (Word, Excel, Power 
Point). 

e-mail: 
sce@biblioteca.ufpb.br 

 
 

14/03/2019 
14h às 17h 

PROBEX 3555-2019:  MULHERES 
E UNIVERSIDADE: O COMITÊ DE 
PREVENÇÃO E 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES NA 
UFPB COMO INSTRUMENTO DE 
EXTENSÃO POPULAR 

MARIA DE 
LOURDES 
TEIXEIRA 

Estudantes devidamente 
matriculados nos cursos  
da área de humanas e que 
tenham interesse em 
temas voltados para a 
mulher e o enfrentamento 
a violência. 

e-mail: 

lourdes@biblioteca.ufpb.br 

 
 

14/03/2019 
14h às 17h 


