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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEX 

Processo Seletivo para o Programa Bolsa de Extensão e  

Programa Monitoria Voluntária de Extensão 

 
EDITAL No. 017/2015 - PROEX 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo para 
admissão no Programa Bolsa de 
Extensão (PBEX/PBU/UVA) e no 
Programa Monitoria Voluntária de 
Extensão (PVEX) da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA). 

 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (PROEX), no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
torna pública a abertura de Processo Seletivo, regido pelo presente Edital, para 
admissão no Programa Bolsa de Extensão (PBEX/PBU) e Programa de 
Monitoria Voluntária de Extensão (PVEX), destinados a estudantes dos cursos 
de graduação da UVA, em Sobral.  
 
1. DOS PROGRAMAS  
 
1.1 O Programa Bolsa de Extensão (PBEX/PBU) visa estimular ações de 

extensão desenvolvidas por professores da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA) com a participação de estudantes regularmente matriculados 
em quaisquer de seus cursos de graduação, em Sobral e, ainda, apoiar o 
desenvolvimento de Programas Institucionais coordenados pela Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura. 
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1.2 O PBEX integra as ações de Assistência Estudantil da UVA, financiadas 
pelo Programa de Bolsa Universidade (PBU), coordenado pela Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis (PROARES), no qual é priorizado o atendimento a 
estudantes em dificuldades socioeconômicas, com o objetivo de viabilizar a 
permanência e manutenção do estudante na Universidade. 

 

1.3 O Programa de Monitoria Voluntária de Extensão (PVEX) visa estimular 
ações de extensão desenvolvidas por professores da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA) com a participação de estudantes regularmente 
matriculados em quaisquer de seus cursos de graduação, em Sobral, que 
se disponham a participar, voluntariamente, em atividades de natureza 
extensionista.  

 

2. DOS OBJETIVOS DO PBEX E PVEX 

 

a) Contribuir com a formação de recursos humanos para a extensão; 
b) Estimular a cultura extensionista a partir do envolvimento de professores e 

estudantes em ações de extensão universitária; 
c) Proporcionar ao Aluno Bolsista e ao Aluno Voluntário a aprendizagem de 

técnicas e métodos de extensão, bem como estimular o desenvolvimento 
do pensar crítico-científico e artístico-cultural; 

d) Oferecer aos estudantes a possibilidade de participação em atividades 
acadêmicas com vistas ao registro e divulgação da experiência de 
extensão universitária, na perspectiva do aspecto indissociável entre 
ensino, pesquisa e extensão.  

 

3. DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

3.1 O período de inscrição no Processo Seletivo de admissão de candidatos ao 
PBEX/PBU e PVEX é de 20 a 30 de abril de 2015, de segunda-feira à sexta-
feira, das 8h às 11h30min e das 14h30min às 17h30min. 

3.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado neste Edital ou com 
documentação incompleta. 

3.2 As inscrições devem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
UVA (PROEX), que funciona no Memorial da Educação Superior de Sobral 
(MESS), no campus da CIDAO, na Avenida Dr. Guarany, 535 CEP: 62042-030, 
bairro Derby Clube, em Sobral-CE. 
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3.3 O Resultado Preliminar, com a lista de candidatos selecionados, será 
divulgado no dia 03 de maio de 2015, na PROEX e/ ou na página da UVA na 
Internet (www.uvanet.br). 

3.4 Os recursos com pedidos de revisão do resultado, se houver, devem ser 
encaminhados à PROEX no prazo máximo de 24h da divulgação do resultado 
preliminar.  

3.5 O Resultado Final da Seleção será no dia 08 de maio de 2015, na PROEX 
e/ ou na página da UVA na Internet (www.uvanet.br). 
 
4. DAS MODALIDADES DE BOLSAS 

 
4.1 As Bolsas de Extensão (PBEX/PBU), destinadas aos Programas 
Institucionais: PREVEST e Banda Prata da Casa, coordenados pela Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura da UVA, são dirigidas a alunos de graduação 
aprovados no Programa Bolsa Universidade (PBU - Edital No 014/2015 - 
CONDIR) e selecionados pela PROEX, conforme os termos deste Edital.  
 
4.2 As Bolsas de Extensão (PBEX/PBU) destinadas a Projetos ou Programas 
de Extensão, coordenados por professores da UVA, serão dirigidas a alunos de 
graduação selecionados pelo Programa Bolsa Universidade (PBU - Edital No 

014/2015 - CONDIR) e selecionados por orientadores que tenham projeto 
aprovado conforme os termos deste Edital. 

4.3 As bolsas identificadas nos itens 4.1 e 4.2 são financiadas pelo Programa 
Bolsa Universidade (PBU), coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PROARES), e regido pelo Edital No 014/2015-CONDIR.  
 
5. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

5.1 O PRESENTE Edital terá validade até dezembro de 2015, a partir da data de 

sua publicação.  

 

6. DA QUANTIDADE, CARGA HORÁRIA E VALOR DA BOLSA 
 
6.1 São ofertadas 76 vagas, distribuídas nos diferentes Programas Institucionais 
(QUADRO 01) e Projetos de Extensão, coordenados pela PROEX, sendo 30 
(trinta) vagas na modalidade Aluno Bolsista (15 para Programas Institucionais e 
15 para Projetos de Extensão) e 46 (quarenta e seis) vagas na modalidade 
Monitor Voluntário (31 para Programas Institucionais e 15 para Projetos de 

http://www.uvanet.br/
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Extensão), sendo exigida carga horária de 20 horas semanais para os alunos 
vinculados ao PBEX e de 08 horas semanais para os alunos vinculados ao 
PVEX. 
 
6.2 As vagas, por Programas Institucionais, coordenados pela PROEX, estão 

descritas no QUADRO 01.  

QUADRO 01: 
Número de Vagas por Programa Institucional, coordenado pela PROEX 

 

              MODALIDADE             VAGAS                MODALIDADE              VAGAS   

Aluno Bolsista (PBEX/PBU) Quant. 

vagas 

Monitor Voluntário de 

Extensão 

Quant. 

vagas 

Projeto Xadrez  00 Projeto Xadrez  02 

Programa Vivart 00 Programa Vivart 02 

Programa Web Rádio 00 Programa Web Rádio 02 

Projeto Banda Prata da Casa Projeto Banda Prata da Casa 

Vocalista 

Violonista 

Baterista 

Guitarrista 

Tecladista 

01 Vocalista 

Violonista 

Baterista 

Guitarrista 

Tecladista 

01 

01 01 

01 01 

01 01 

01 01 

Programa PREVEST Programa PREVEST 

Português 

Matemática 

Geografia 

História 

Química 

Biologia 

Física 

Literatura 

Redação 

Língua Estrangeira 

01 Português 

Matemática 

Geografia 

História 

Química 

Biologia 

Física 

Literatura 

Redação 

Língua Estrangeira 

02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

01 02 

Total 15 Total 31 
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6.3 As 30 vagas destinadas a Projetos de Extensão serão divididas da seguinte 

forma:  

a) 15 (quinze) vagas, na modalidade Aluno Bolsista (Bolsa Acadêmica do 

PBU), de 20 horas semanais, vinculadas para projetos de extensão 

devidamente cadastrados como atividade de extensão no Sistema 

Acadêmico da UVA, podendo cada coordenador de projeto concorrer a, 

no máximo, 02 (duas) vagas de bolsista, mediante justificativa.  

b) 15 (quinze) vagas na modalidade Monitor Voluntário, de 08 horas 

semanais, para projetos de extensão devidamente cadastrados como 

atividade de extensão no Sistema Acadêmico da UVA, podendo cada 

coordenador concorrer a 01 (uma) vaga.  

6.4 O valor mensal da bolsa a ser paga para cada bolsista será de R$400,00 

(quatrocentos reais), conforme estabelecido no Edital No 014/2015-CONDIR. 

 6.5 A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura emitirá certificação para todos os 
alunos bolsistas e monitores voluntários que, efetivamente, participaram das 
atividades objeto do presente Edital, mediante envio de relatório semestral 
encaminhado à PROEX, pelo coordenador responsável. 
 
7. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO 
 
7.1 Poderão candidatar-se a Bolsas de Extensão (PBEX/PBU), destinadas aos 
Programas Institucionais e a Bolsa de Extensão (PBEX/PBU), destinadas a 
Projetos ou Programas de Extensão, os estudantes que atenderem aos 
seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado em quaisquer dos cursos de graduação 
da UVA, em Sobral; 

b) Não apresentar mais de duas reprovações no Histórico Escolar (por 
frequência ou por nota), especialmente em disciplinas ligadas à área em 
que vai concorrer; 

c) Dedicar-se integralmente às atividades do curso e participar efetivamente 
do Projeto de Extensão de sua escolha, não sendo permitida qualquer 
conciliação com outros compromissos de trabalho ou acúmulo de bolsa 
(inclusive monitoria e estágio); 

d) Estar vinculado a um professor extensionista com projeto devidamente 
cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão, no caso dos candidatos à bolsas 
destinadas aos Projetos ou Programas de Extensão; 
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e) Ter carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais para os 
candidatos à bolsista PBEX e de 08 horas semanais para os candidatos 
ao Programa de Monitoria Voluntária (PVEX); 

f) Possuir currículo (modelo Lattes) atualizado para consulta na página do 
CNPq. 

 
7.2 Poderá solicitar Bolsas de Extensão (PBEX/PBU) destinadas a Projetos ou 
Programas de Extensão, o Professor Orientador que atender aos seguintes 
requisitos: 

a) Possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de 

recursos humanos qualificados;  

b) Ser professor da UVA com carga horária de 40h;  

c) Ter Projeto de Extensão devidamente cadastrado na Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura, por meio do Sistema Acadêmico da UVA; 

d) Não apresentar pendências de entrega de relatórios e pendências de 

entrega de quaisquer tipos de documentos na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura; 

e) Ser o autor principal e coordenador do Projeto de Extensão; 

f) Ter currículo na plataforma Lattes do CNPq com atualização realizada em 

2014. 

 
8. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO  
 
8.1 Ao Professor Orientador são necessários os seguintes documentos: 

a) Cópia do Projeto ou Programa de Extensão; 

b)Formulário de Submissão de Proposta, devidamente preenchido e 

assinado pelo professor proponente do Projeto. (ANEXO 01); 

c) Ficha de Qualificação do Orientador, preenchida e assinada (ANEXO 02); 

 

8.2 Caso o orientador solicite mais de uma bolsa para o mesmo Projeto, deverá 

anexar ofício justificando a solicitação. 

8.3 Ao candidato a Aluno Bolsista e ao candidato a Monitor Voluntário são 

necessários os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição Discente preenchida (ANEXO 03); 
b) Histórico Acadêmico atualizado comprovando matrícula no semestre em 

curso; 
b) Cópia do CPF e RG. 
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8.4 Todas as informações referentes ao Currículo (modelo Lattes) e ao Projeto 

de Extensão são de responsabilidade dos candidatos à bolsa e do orientador. 

8.5 Todos os documentos deverão ser entregues em uma via eletrônica, por 
meio do e-mail: proex@uvanet.br, e em uma via impressa, na Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura, que funciona no Memorial da Educação Superior de Sobral 
(MESS), no campus da CIDAO, na Avenida Dr. Guarany, nº 535, bairro Derby 
Clube, em Sobral-CE. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR, BOLSISTAS (PBEX) 

E MONITORES VOLUNTÁRIOS (PVEX) 
 
9.1 São obrigações do Professor Orientador, durante a vigência desta Edital: 

a) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 

em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação 

efetiva do bolsista, fazendo referência à condição de bolsista de Extensão 

Universitária; 

b) Acompanhar a exposição do bolsista, por ocasião do Encontro de 

Extensão da UVA. A ausência não justificada durante a apresentação do 

bolsista no Encontro implicará na perda imediata da concessão da bolsa; 

c) É vedado ao orientador repassar a outro, a orientação de seu bolsista. Em 
casos de impedimento eventual do orientador, a bolsa retornará à Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis da UVA; 

d) É vedada a divisão do valor da bolsa entre dois ou mais alunos.  
 

9.2 São obrigações do Aluno Bolsista e do Monitor Voluntário de Extensão, 

durante a vigência desta Edital: 

a) Entregar à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura frequência mensal (até o 

dia 10 de cada mês), em formulário próprio da referida Pró-Reitoria, 

relatando as atividades desenvolvidas durante o mês; 

b) Apresentar os resultados obtidos nas atividades de extensão no Encontro 

de Extensão da UVA. A ausência não justificada no Encontro implica em 

cancelamento imediato da bolsa;  

c) Referir-se à condição de bolsista de extensão universitária ou de monitor 

voluntário nas publicações e trabalhos apresentados; 
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d) Devolver, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima 

não sejam cumpridos; 

e) Apresentar, relatório semestral (resultados parciais das atividades) e 

anual (em formato impresso e digital), até 10 dias após o término do 

semestre letivo. 

 

10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

10.1 Apenas serão homologadas as inscrições que atendam às exigências deste 

Edital e do Edital Nº 014/2015 - CONDIR; 

10.2 A seleção dos candidatos e a classificação das propostas serão realizadas 

pela Comissão de Seleção, a partir da análise dos requisitos, observadas as 

respectivas pontuações: 

a) Currículo Lattes do coordenador: de 0 a 3 pontos (Anexo 02 - Ficha de 

Qualificação de Orientador); 

b) Projeto de Extensão: de 0 a 7 pontos. São considerados a Viabilidade; 

Exequibilidade; Relação com a Sociedade; Metodologia; Objetivos e 

Metas; Justificativa.   

c) Após classificação dos candidatos e indicação dos projetos contemplados 

com bolsistas ou estudante voluntário, os coordenadores de projetos de 

extensão cadastrados na PROEX terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

para indicar o seu bolsista, caso contrário, perderá direito a sua cota de 

bolsista ou monitor voluntário, sendo esta transferida a outro coordenador, 

de acordo com a ordem de classificação dos projetos no Processo 

Seletivo.  

11. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 

11.1. São motivos de cancelamento da bolsa ou substituição do aluno bolsista 

ou monitor voluntário: 

a) Insuficiência de desempenho do bolsista ou monitor voluntário; 

b) Vínculo empregatício do aluno bolsista; 
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c) Término da graduação; 

d) Obtenção de bolsa em outra agência/órgão financiador; 

e) Não cumprimento das obrigações constantes no item 9.2. 

 

11.2. O pedido de cancelamento da bolsa ou substituição do aluno bolsista ou 
do monitor voluntário deverá ser encaminhado à PROEX, pelo orientador, até o 
dia 10 (dez) de cada mês, com a devida justificativa; 
 
11.3. Em situação de cancelamento ou substituição, o aluno bolsista ou monitor 
voluntário deverá entregar ao orientador seu relatório de atividades 
desenvolvidas no Programa. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEX) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROARES), ouvida a 

Comissão de Seleção. 

  

Campus da Betânia, Sobral-CE, 20 de abril de 2015. 

 

 

Prof.ª Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 

 
 

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 
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ANEXO 01  
Edital Nº 017/2015 - PROEX 

Programa Bolsa de Extensão - PBEX/PBU/UVA 
Programa de Monitoria Voluntária de Extensão – PVEX 

 
 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA 

 

1 - Identificação do Solicitante (Coordenador do Projeto de Extensão) 

 

CPF 

 

Nome completo 

 Data 
Nascimento 

Naturalidade 

 

Sexo 

 M  F 

RG 

 

Órgão 
Emissor 

 

UF 

 

Data Emissão 

 

Endereço Residencial  

 

Complemento 

 

 

Bairro 

 

Cidade 

 

Estado 

 

CEP 

 
Telefone 1 

 

Telefone 2 

 

E-mail 

 
Curso/ Centro: 

 Curso de Graduação/ Formação 

 

Maior Titulação 

 MS    DR     DL     PD 

Grande área (selecionar apenas uma opção) (consultar home page CNPq) 

Agrárias      Biológicas      Exatas e da Terra      Humanas 

Sociais Aplicadas     Lingüística, Letras e Artes      Engenharias      Saúde 

Link Currículo Lattes:  
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2 - Identificação do bolsista e da modalidade (indicado pelo coordenador do projeto de 

extensão) 

 

Nome do Aluno:  

 

Curso de Graduação: 

 

Início (Ano/Semestre): 

 
 

 

Conclusão (Ano/ Semestre): 

 

 

Data nascimento 

 

 

Naturalidade 

Sexo 

MF 

Identidade 

Órgãoemissor 

UF 

Data de 

emissão 

 

Naturalidade Sexo 

 M  F 

RG Órgão emissor 

 

UF 

 

Data de emissão 

 

 
Endereço Residencial (Rua, N.o, Bairro, Cidade e CEP) 

Telefone 1 

 

Telefone 2 

 

E-mail: 

 

Modalidade: 

Bolsista PBU         Monitor voluntário 

 

  

3 - Informações sobre o Projeto 

Título do projeto 

Nº de cadastro do Projeto (PROEX/UVA) Palavras chave 

 
  Assinatura do Professor (solicitante): 

  

Sobral-CE, ______ / _____ / 20_____. 
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ANEXO 02  
Edital Nº 017/2015 - PROEX 

Programa Bolsa de Extensão - PBEX/PBU/UVA 
Programa de Monitoria Voluntária de Extensão – PVEX 

 
 

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO ORIENTADOR 
 

NOME DO PROFESSOR: ___________________________________________ 
Centro/Coordenação de Curso:_______________________________________ 
 
OBSERVAÇÃO: 
a)Todas as atividades/produção aqui disponibilizadas devem enquadrar-se na área de 

atuação do docente; 
b)Todas as informações constantes nesta ficha devem estar cadastradas no Currículo 

Lattes, para serem validadas; 
c) A Ficha deve ser impressa e entregue na PROEX e, também, enviada por e-mail com 

o nome do professor orientador, em formato PDF, conforme item 8.5 deste Edital. 
 

1.TITULAÇÃO (pontuação não cumulativa) Pontos  

Especialista (2 pontos)  

Mestre (5 pontos)  

Doutor (8 pontos)  

Total de pontos titulação 
 

 

2. PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA OU EXTENSÃO Pontos 

Como COORDENADOR do Projeto de Pesquisa ou Extensão aprovado 
com financiamento.  
Ex: (BPI/FUNCAP, UNIVERSAL/CNPq, PROEXT, outros) (5,0 por 
projeto)  
(Indicar aqui o Edital, título do projeto, fonte de financiamento e valor 
contemplado) 

 

Como PARTICIPANTE/COLABORADOR da Equipe Executora do 
Projeto aprovado com financiamento (1,5 ponto por Projeto) 
(Indicar aqui o Edital, título do projeto, fonte de financiamento e valor 
contemplado) 
 

 

Como COORDENADOR de projeto de extensão cadastrado na 
PROEX/UVA (0,5 por projeto. Máximo 3 pontos) 
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Total de pontos de projetos aprovados  
 

3. INDICADORES DA PRODUÇÃO DE EXTENSÃO, TECNOLÓGICA E 
ARTÍSTICO-CULTURAL. 
 

3.1. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇAO EM EVENTOS, 
CONGRESSOS, FEIRAS, SEMINÁRIOS. 

Pontos 

Como Coordenador do evento  

Como Conferencista do evento  

3.2. TRABALHOS PUBLICADOS OU APRESENTADOS EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS  

Pontos 

Trabalhos completos publicados em anais (0,5 por artigo-máximo 5 
pontos) 

 

Resumos expandidos (0,3 por resumo-máximo 3 pontos)  

Resumo Simples (0,2 por resumo-máximo 2 pontos)  

3.3. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS Pontos 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos, nacional e/ou internacional 
(pôster e/ou apresentação oral) (0,5 por participação - máximo 2 pontos)  

 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos, regional e/ou local (pôster 
e/ou apresentação oral)  
(0,2 por participação–máximo 2 pontos) 

 

3.4 CONFERÊNCIAS/PALESTRAS MINISTRADAS Pontos 

Conferências, Palestras ou Mesas Redondas ocorridas em Eventos, Nacional 
ou Internacional 
(1 por conferências-máximo 4 pontos) 

 

Conferências, Palestras ou Mesas Redondas ocorridas em Eventos, Local ou 
Regional 
(0,5 por conferências-máximo 2 pontos) 

 

3.5. PRODUÇÃO ARTISTICA-CULTURAL (FILMES, VÍDEOS OU 
AUDIOVISUAIS etc.) 

Pontos 

Filmes, vídeos ou audiovisuais de informações científicas ou culturais de longa 
e curta metragem. (Curta 2 pontos; Longa 3 pontos. Máximo 12 pontos) 

 

Composição musical, artes plásticas, direção ou produção de peça teatral  

(2 por trabalho-máximo 3 pontos) 

 

Apresentação em exposição e eventos artísticos (0,2 por participação -  
máximo 1 ponto) 
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3.6 PRODUÇÃO TÉCNICA   

Desenvolvimento de produtos tecnológicos e patentes (4 por produto)  

Total de pontos produção científica, técnica, artístico-cultural  

5. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  

5.1. Orientação principal em nível de pesquisa ou extensão (em 
andamento ou concluído) 

Pontos 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação-TCC (0,3 por 
trabalho-máximo 3 pontos) 

 

Iniciação Científica nos Programas Institucionais (0,5 por bolsista–
máximo 6 pontos) 

 

Especialização (1 ponto por monografia–máximo 4 pontos)  

Mestrado cadastrado na CAPES (2,5 por Dissertação)  

Doutorado cadastrado na CAPES (5 pontos por Tese)  

Orientador de bolsistas de extensão (5 pontos por projeto de 
extensão) 

 

5.2. Coorientação em nível de pesquisa (concluído) Pontos 

Mestrado (1 por dissertação-máximo 4 pontos)  

Doutorado (2 por tese-máximo 6 pontos)  

5.3. Líder ou Membro de Diretórios de Grupos de Pesquisa  Pontos 

Líder ou Membro de DGP pela Capes 
(1 ponto por curso. Máximo 2 pontos) 

 

Total de pontos de formação de recursos humanos  

6. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS Pontos 

Teses (2 pontos por tese)  

Dissertações (1 ponto por dissertação)  

Exame de qualificação de Mestrado e/ou Doutorado (0,5 por 
participação - máximo 2 pontos) 

 

Exames de teses de livre docência (1 ponto por tese)  
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Trabalho de conclusão de curso de graduação e/ou especialização  

(0,2 por participação. Máximo 2 pontos) 

 

Concurso ou seleção pública (0,2 por concurso.  Máximo 1 ponto)  

Seleção nos programas de bolsas de iniciação científica (0,2 por 
programa. Máximo 1 ponto) 

 

Comissão de avaliação nos encontros de iniciação científica/pós-
graduação. (0,2 por programa. Máximo 1 ponto) 

 

Total de pontos em bancas  

TOTAL GERAL  

 
 
 
Data:____ / ___________ / ________. 
 
Assinatura: ________________________________________________ 
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ANEXO 03  
Edital Nº 017/2015 - PROEX 

Programa Bolsa de Extensão - PBEX/PBU/UVA 
Programa de Monitoria Voluntária de Extensão – PVEX 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DISCENTE 
 

1.   DADOS PESSOAIS 

Nome: 
 

Filiação (pai e mãe): 
 

RG: CPF: 
 

Data de Nascimento 
(dd/mm/aaaa): 

Curso: 

 
Naturalidade: Semestre: 

Endereço do Candidato (Av/rua; nº, bairro etc.): 

 

Endereço (pais) (Av/rua; nº, bairro, cidade etc.): 

 

E-mail: 

 
Telefone Fixo 
(      )  

Telefone celular 
(      ) 

Data: 

           ____/_____/2015. 
Assinatura do Candidato: 
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2. DADOS PARA SELEÇÃO. ASSINALAR A ALTERNATIVA DA SUA 
OPÇÃO:                                      

MODALIDADE (Apenas uma escolha) 
  
Aluno Bolsista (PBEX/PBU) (     ) 
Monitor Voluntário (PVEX) (     ) 
 
Programas Institucionais da PROEX* 
(      )  PREVEST 
(      )  Banda Prata da Casa 
  
 

Banda Prata da 
Casa*: 
Vocalista (     ) 

Violonista (     ) 

Baterista (     ) 

Guitarrista (     ) 

Tecladista (     ) 
 
 
* Permitida uma 
única escolha 
 
 

Prevest *:  
Português (     ) 
Matemática (     ) 
Geografia (     ) 
História (     ) 
Química (     ) 
Biologia (     ) 
Física (     ) 
Literatura (     ) 
Redação (     ) 
Língua Estrangeira (     ) 
 
* Permitida uma única 
escolha 

Disponibilidade de horário para a bolsa extensão (por turno): 
 Manhã (      )                 Tarde  (       )                      Noite (      ) 

 

RESERVADO À PROEX: 

Data do recebimento:   _____/_____/2015.        
 
 Assinatura PROEX: _______________________________________________ 
 

3. COMPROVANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – BOLSA 
EXTENSÃO 2015 

Assinatura Candidato Bolsa EXTENSÃO: 
 

Modalidade Pretendida:  
 

Reservado à PROEX:  
                                                                     
Data:  ____/____/2015.             Assinatura PROEX:________________________________ 

 


