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Edital de Seleção de Bolsista e Alunos Voluntários 

 
O coordenador Antonio Alberto Pereira juntamente com a Assessoria de Extensão do Centro de 

Ciências Aplicadas e Educação, torna público à Comunidade Universitária o processo de 

seleção de discentes bolsista e voluntários para o projeto de extensão: Contribuição Potiguara 

para produção do livro didático para escolas do ensino fundamental do Vale do 

Mamanguape que concorrerá a bolsas no PROGRAMA UFPB NO SEU MUNICÍPIO, Edição 

2018. 

 

DOS PRAZOS: 

 

Atividade Período 

Lançamento do Edital de seleção de bolsistas e alunos 

voluntários 

27/04/2018 

Período de inscrição dos alunos 27/04/2018 a 30/04/2018 

Divulgação do resultado final da seleção dos alunos que 

serão classificados como bolsistas ou alunos voluntários 

(via e-mail) 

01/05/2018  

Prazo para o discente selecionado (Bolsista ou 

voluntário) “REGISTRAR INTERESSE” pelo SIGAA 

em participar da ação de extensão 

01/05/2018 a 03/05/2018 

Entrega do Termo de compromisso, do comprovante de 

conta bancária e cópia do RG e CPF apenas pelo bolsista  

02/05/2018 a 09/05/2018 

Vigência do Projeto de Extensão 05/05/2018 a 14/12/2018 
 

DAS EXIGÊNCIAS DA SELEÇÃO: 

 

1. GERAIS 

 

1.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPB; 

1.2 Não estar em débito com a Extensão em relação a relatórios e/ou outros 

documentos; 

1.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais; 

1.4 No caso do bolsista não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa 

de bolsa da UFPB, com exceção do Programa de Apoio estudantil; 

1.5 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) igual ou acima de (7,0) 

sete; 

1.6 Não ser concluinte. 

 



 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS: 

 

De acordo com o Edital N º03/2018 – UFPB NO SEU MUNICÍPIO 2018 

 

2.1 Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas semanais; 

22 Participar da oficina de capacitação MULTIVISUALNET, para nivelar 

conhecimentos básicos sobre a linguagem audiovisual na produção de conteúdos 

de pequenos formatos, a serem postadas nas redes sociais dos projetos.  

2.3 Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado pelo 

coordenador do projeto no SIGAA. 

2.4 Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador que, por sua vez, deverá 

incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida pelo edital 

UFPB NO SEU MUNICÍPIO 2018; 

2.5 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. 

2.6 Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA; 

2.7 Apresentar, obrigatoriamente, os resultados alcançados e/ou propostos da (s) 

atividade (s) no XIX Encontro de Extensão – ENEX 2018, promovido pela  

PRAC, previsto para novembro de 2018, conforme Cronograma constante no 

Título II deste edital. 

2.8 Demais obrigações consultar edital PRAC N°3/2018, UFPB NO SEU 

MUNICÍPIO. 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO: 

 

3.1 A documentação exigida será o histórico escolar emitido pelo SIGAA, 

juntamente com a Ficha de Inscrição, Anexo I deste edital, que deverão ser 

enviadas para o email do coordenador: toninhoaap@hotmail.com no período de 

27/04/2018 a 30/04/2018.     

3.2 O aluno selecionado como bolsista terá direito, se cumprir com as obrigações 

pactuadas com o coordenador do projeto e suas atribuições com o projeto que foi 

selecionado, uma bolsa por até 07 meses, no valor mensal de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) mensais, durante o período de execução do projeto. 

3.3 O aluno só poderá participar do mesmo Projeto como Bolsista de Extensão no 

máximo duas edições, conforme Parágrafo Único do Art. 27 da resolução N° 

76/97. 

 

 

4. DA SELEÇÃO: 

 

4.1 O processo de avaliação para escolha do bolsista e dos alunos voluntários será a 

produção de um texto de no mínimo 15 linhas  falando da importância da cultura 

Potiguara e do projeto Contribuição Potiguara para produção do livro didático 

para escolas do ensino fundamental do Vale do Mamanguape. Enviar para o email 

toninhoaap@hotmail.com até dia 30/04/2018, às 23:55hs. 

mailto:toninhoaap@hotmail.com
mailto:toninhoaap@hotmail.com


5. DOS RESULTADOS: 

 

5.1 O resultado será divulgado pelo coordenador via e-mail no dia 01/05/2018 para 

os alunos classificados como bolsista e alunos voluntários e, posteriormente, 

publicado no endereço eletrônico http://www.ccae.ufpb.br e em quadros e murais 

distribuídos pelo CCAE. 

 

 

6. DO PROCEDIMENTO DOS DISCENTES SELECIONADOS: 

 

6.1 Discentes selecionados como alunos voluntários e bolsistas deverão no período 

de 01/05/2018 a 03/05/2018 acessar o SIGAA e no menu bolsa fazer adesão ao 

cadastro único e “REGISTRAR INTERESSE” no respectivo projeto de extensão 

ao qual foi selecionado. 

6.2 O discente selecionado como bolsista deverá entregar na Assessoria de Extensão 

cópias da seguinte documentação: cópia de RG e CPF, Termo de compromisso 

(Anexo I do Edital PRAC Nº 03/2018) em três vias devidamente assinado, 

comprovante de conta corrente ou poupança do Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal – o aluno bolsista deverá ser o titular da conta – no período 

de 01/05/2018 a 09/05/2018; 

6.3 Para o bolsista que não cumprir com o determinado no item anterior não 

receberá pagamento da bolsa referente ao mês de maio de 2018. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

71. O coordenador será responsável pela atualização dos dados informados no 

SIGAA. 

7.2 As demais obrigações referentes ao projeto estão mencionadas no Edital PRAC 

N° 03/2018 UFPB NO SEU MUNICÍPIO. 

7.3 Os casos omissos serão decididos pela Assessoria de Extensão conjuntamente 

com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC. 

 

 

 

 

 

 

Rio Tinto, 27 de abril de 2018 

 

 

 

 
Prof. Antonio Alberto Pereira – SIAPE 1630302 

 

 

 

________________________________________________________ 

Jocélio Coutinho de Oliveira 

Assessor de Extensão do CCAE-UFPB 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO 

 

 

ANEXO I – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO DISCENTE 

 

Nome: 

Matrícula:  

Curso:  

CRA: 

Celular: 

E-mail: 

 

Participa de algum projeto de extensão atualmente? Caso sim, como bolsista ou 

voluntário e qual a sua carga horária? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Caso você não seja selecionado como bolsista neste projeto você gostaria de ser aluno 

voluntário? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Qual a sua disponibilidade de horário para participar do projeto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


