
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO  
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO PROBEX 

2018 

 

 

 

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, em 

conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC por meio da 

Coordenação de Programas de Ação Comunitária – torna público à Comunidade 

Universitária o processo de seleção de discentes para bolsistas/voluntários PROBEX 

2018 dos projetos submetidos neste Centro. 

 

DOS PRAZOS: 

 

Atividade Período 

Encerramento das submissões das propostas de ações 

de extensão pelo SIGAA 

18/02/2018 

Lançamento do Edital 21/02/2018 

Período de seleção dos bolsistas e voluntários pelos 

projetos 

21/02/2018 a 08/03/2018 

Resultado final da seleção 08/03/2018 

Resultado final dos projetos  09/03/2018 

Prazo para o discente selecionado “REGISTRAR 

INTERESSE” pelo SIGAA em participar da ação de 

extensão como Voluntário ou Bolsista 

09/03/2018 a 14/03/2018 

Vigência do Projeto de Extensão  09/03/2018 a 31/12/2018 

 

 

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) 

satisfatório;  

 

2. ESPECÍFICOS  

 

Os critérios do processo de seleção serão determinados pelos próprios 

coordenadores do projeto que se encontram listados conforme Anexo I deste 

edital; 



 

 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS: 

 

De acordo com o Edital N º02/2018  

 

1. Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas 

semanais; 

2. Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado 

pelo coordenador do projeto no SIGAA. 

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

incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida por este edital; 

3.1 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. 

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

 4. 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.  

 

DA INSCRIÇÃO: 

 

 Preenchimento do formulário de forma digital, Anexo II deste edital e entrega 

das cópias dos seguintes documentos: Histórico Escolar Atualizado emitido pela 

coordenação do curso ou CODESC; cópia de CPF e RG; Juntamente com o formulário 

de inscrição. 

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 10 meses, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), durante o período de execução do projeto.  

O aluno só poderá participar do mesmo Projeto como Bolsista de Extensão 

PROBEX em no máximo duas edições, conforme Parágrafo Único do Art. 27 da 

resolução N° 76/97; 

 

 

DA SELEÇÃO: 

 

1. Os editais de seleção de bolsistas e voluntários serão de responsabilidade das 

Assessorias de Extensão de cada Centro de Ensino e deverão se publicados e 

divulgados pelas Assessorias de Extensão. 

2. A seleção será feita pelo coordenador (proponente) de cada projeto 

submetido ao Edital PROBEX 2018; 

2.1 A seleção será feita no período de 21/02/2018 a 08/03/2018, em dias 

definidos por coordenador (proponente);  



2.2  O processo de avaliação para escolha do bolsista será de inteira 

responsabilidade do coordenador (proponente) de acordo com os 

critérios listados no Anexo I deste edital;  

 

 

 

DOS RESULTADOS: 

 

O resultado será publicado no endereço eletrônico www.ccen.ufpb.br e 

em quadros e páginas da web da Assessoria de Extensão do Centro. 

 

DO PROCEDIMENTO DO DISCENTE SELECIONADO COMO BOLSISTA: 

 

1. O discente selecionado deverá entregar cópias da seguinte documentação: 

Termo de compromisso (Anexo I do Edital Nº 02/2018) em três vias 

devidamente assinado, Histórico Escolar Atualizado emitido pela coordenação 

do curso ou CODESC; cópia de CPF e RG, comprovante de conta-corrente ou 

poupança do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – o aluno bolsista 

deverá ser o titular da conta;  

2. O discente selecionado neste processo deverá no período de 09/03/2018 a 

14/03/2018 acessar o SIGAA e “DEMONSTRAR INTERESSE” no respectivo 

projeto de extensão ao qual foi selecionado. 

3. Para o bolsista que não cumprir com o determinado no item anterior não 

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

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

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

SIGAA. 

2. Todos os dados inseridos no SIGAA pelos coordenadores e demais membros 

da equipe devem ser legais e atualizados, observando a carga horária destinada 

às ações de extensão, como também o que determinam as Resoluções vigentes. 

3. Os casos omissos serão decididos pela Assessoria de Extensão conjuntamente 

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

 

 

 

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS  

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO  

 

ANEXO I – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS  

 

 

PROJETO 

 

COORDENADOR 

Hialotécnica: “Uma Atividade Estratégica para o Desenvolvimento da 

Extensão na UFPB”  

COSME RAFAEL MARTINEZ SALINAS 

Nossa praia limpa e segura. ANDRE LUIZ QUEIROGA REIS 

Ação Ambiental Cidadã nos recifes da Praia do Bessa: Uma proposta para 

sensibilização dos agentes de turismo usuários locais quanto ao uso de 

condutas conservacionistas dos bens e serviços fornecidos pelos recifes de 

corais 

CRISTIANE FRANCISCA DA COSTA SASSI 

Projeto “Segurança nas praias” no Estado da Paraíba: riscos aos banhistas 

associados ao ambiente praial 

CHRISTIANNE MARIA MOURA REIS 

Ações da assessoria de extensão do CCEN como estratégias para o fomento à 

formação de discentes da extensão universitária da UFPB 

JANE ENISA RIBEIRO TORELLI DE SOUZA 

Saúde Ambiental na Escola MICHELINE DE AZEVEDO LIMA 

Museu de Historia Natural da UFPB: portal virtual PEDRO CORDEIRO ESTRELA DE ANDRADE 

PINTO 

Do litoral ao sertão: sociedade e natureza na Paraíba ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

Solos, recursos hídricos e vegetação nativa – otimização do uso da terra JONAS OTAVIANO PRACA DE SOUZA 



equilibrando produção e conservação ambiental – oficinas para pequenos 

agricultores do cariri paraibano 

Estudos e ações colaborativas em educação ambiental no Parque Zoobotânico 

Arruda Câmara/JP (BICA) 

ANTONIA ARISDELIA FONSECA MATIAS 

AGUIAR FEITOSA 

Empoderamento de comunidades tradicionais para o uso de tecnologias sócio-

ambientais, como alternativa sustentável na produção pesqueira do estado da 

Paraíba 

JANE ENISA RIBEIRO TORELLI DE SOUZA 

Entendendo o câncer: o conhecimento e a educação nos Ensinos Fundamental 

e Médio, como ferramenta de promoção de saúde 

LOUISA MARIA DE ANDRADE E SOUSA 

Utilização de Uruçu, Meliponas cutellaris, em atividades para ensino de 

educação ambiental no Parque Zoobotânico Arruda Câmara-JP (Bica): 

Conhecimento, Importância Ecológica e Preservação de Abelhas Sem Ferrão 

CELSO FEITOSA MARTINS 

Construção de vídeos educativos voltados para o ensino de citologia JOSE ANTONIO NOVAES DA SILVA 

Bem-estar sustentável: atividade física e educação em contato com a natureza LUIZ CARLOS SERRAMO LOPEZ 

Vigilância Epidemiológica da Raiva na Paraíba e Pernambuco: Capacitação de 

Profissionais da saúde e Monitoramento de abrigos urbanos de morcegos. 

PEDRO JOSE DE SOUZA BIAS 

Olimpíada Pessoense de Matemática 20018  MIRIAM DA SILVA PEREIRA 

CICLAÓLEO – o reuso do óleo residual de fritura como temática para 

educação ambiental 

JAILTON DE SOUZA FERRARI 

Educação Ambiental e Manejo de Bicho-Preguiça no Campus I da UFPB TARCISIO ALVES CORDEIRO 

VI Talento científico jovem CLAYTON ZAMBELI OLIVEIRA 

Etnobiologia, etnoecologia, interdisciplinaridade, sustentabilidade e 

artesanato: o caso das fibras naturais na Paraíba. 

PEDRO ROBERTO PONTES SANTOS 

Interação universidade-escola: preparação de matérias didáticos para o ensino RIVETE SILVA DE LIMA 



de Botânica em escolas públicas 

Participação comunitária para ações de redução de riscos de desastres (RRD) 

em territórios de alta vulnerabilidade socioambiental no município de João 

Pessoa 

MARCELO DE OLIVEIRA MOURA 

A Agroeclogia levando a ciência do campo para o ensino fundamental FILLIPE SILVEIRA MARINI 

Reaproveitamento do bagaço de cana-de-açúcar no tratamento de corantes 

têxteis 

CLAUDIA DE OLIVEIRA CUNHA 

Alfabetização cartográfica e geoprocessamento: reconhecimento e 

representações do meio para a apreensão do espaço e consciência ambiental da 

Caatinga 

EDUARDO RODRIGUES VIANA DE LIMA 

Saneamento Básico Ecológico como forma de diminuir impactos aos corpos 

hídricos e lençol freático 

MARIA CRISTINA BASILIO CRISPIM DA 

SILVA 

A importância da língua inglesa nas atividades acadêmicas das áreas de saúde 

e ciências biológicas. 

MARIA DO CEO RODRIGUES PESSOA 

BARROS 

Os conteúdos da urbanização a partir da vida na periferia RAFAEL FALEIROS DE PADUA 

Iniciação à Astronomia e Astrofísica UMBELINO DE FREITAS NETO 

Universidade na rua: meio ambiente, bem-estar e saúde em comunidades 

pobres de João Pessoa 

MARCIO BERNARDINO DA SILVA 

Interação de aulas práticas entre a escola técnica estadual de Bayeux e o 

Departamento de Sistemática e Ecologia (UFPB): Diversidade botânica 

(fungos, algas e plantas) 

ELIETE LIMA DE PAULA ZARATE 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA 

NATUREZA 

 

ANEXO II – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO DISCENTE 

 

DADOS DO CANDIDATO A BOLSISTA E VOLUNTÁRIO  

PARA PROBEX/2018 

 

 

Curso: _________________________________________________________ 

Matrícula:__________________________________________________________ 

CPF:______________________________________________________________ 

Nome:_______________________________________________________________ 

Data de Nascimento:______________________               Sexo:_________________ 

Centro:_____________________________________________________________ 

Banco(nome):___________________________________________________ 

Agência:_____________ Operação:___________Conta-corrente:________________ 

Endereço:_____________________________________________________________ 

Bairro:________________________________________________________________ 

Cidade:_______________________Estado:________________Cep:_____________ 

Celular:____________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Experiência em atividade de extensão? (   ) SIM (   ) NÃO 

Bolsista (   ) SIM (   ) NÃO, Voluntário (   ) SIM (   ) NÃO 

Em caso afirmativo, informe o nome do projeto e coordenador: 

________________________________________________________________ 

 

Justifique seu interesse em participar de um projeto de extensão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


