
 
 

EDITAL No. 04/2014 - PROEX 
 

Dispõe sobre o processo seletivo do 
Programa Bolsa de Extensão da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(PBEX/PBU/UVA). 

 
 
O Programa de Bolsa Extensão – PBEX no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura visa estimular ações de extensão desenvolvidas por professores desta 
Instituição de Ensino Superior e que sejam apoiadas por estudantes de 
graduação regularmente matriculados, como também apoiar o desenvolvimento 
de Programas Institucionais da PROEX. O PBEX é parte integrante do Programa 
de Bolsa Universidade sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis – PROARES priorizando o atendimento de estudantes em 
dificuldades socioeconômica e objetivando, entre outros aspectos, viabilizar a 
permanência e manutenção do estudante na UVA. 
 
 
1. OBJETIVOS DO PBEX 
 
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 bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos de extensão, 
bem como estimular o desenvolvimento do pensar crítico-científico e artístico-
cultural; 
d) Oferecer aos estudantes beneficiários desta modalidade de bolsa PBU a 
possibilidade de participação em atividades acadêmicas com vistas ao registro e 
divulgação da experiência de extensão universitária, na perspectiva da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
 
2. CALENDÁRIO 
Período de inscrição (Projetos de Extensão e de Candidatos à bolsista): 
18/08/2014 a 29/08/2014. 
Local:Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UVA, Campus da CIDAO - 
Memorial da Educação Superior de Sobral (MESS), Avenida Dr. Guarany, 535 
CEP: 62040-730 – Bairro Derby, Sobral-CE. Telefone: (88) 3611-6725. 
Horário: Segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 11h:30 e das 14h:30 às 17:30 
Seleção interna: 01/09/2014 a 05/09/2014 
Divulgação doResultado preliminar: 10/09/2014 



Recursos: 11/09/2014 
Resultado final: 12/09/2014 
Obs.: Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinados neste Edital ou 
processos encaminhados com documentação incompleta. 
 
3. SOBRE AS MODALIDADES DE BOLSA 
 
3.1 Bolsa vinculada aos Programas Institucionais da PROEX: Prevest, Banda 
Prata da Casa, Vivart e Xadrez na Universidade.  
Será fornecida a alunos de graduação selecionado no PBU (Edital No. 01/2014-
CONDIR) e indicados pela PROEX conforme os termos deste Edital.  
Obs.: No caso do Programa Prevest o aluno candidato bolsista terá que indicar 
na inscrição o nome de um professor orientador que irá tutoriar/acompanhar 
suas ações no referido programa. 
 
3.2 Bolsa vinculada à projetos de extensão coordenados por professores da 
UVA. 
Será fornecida a alunos de graduação selecionado no PBU (Edital No. 01/2014-
CONDIR) e indicados por orientadores que tenham projeto aprovado conforme 
os termos deste Edital. 
 
3.3 As bolsas identificadas nos itens 3.1 e 3.2 estão vinculadas ao Programa 
Bolsa Universidade, sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis – PROARES, obedecendo aos termo do Edital No. 01/2014-CONDIR.  
 
 
4. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA 
 
A validade do presente Edital é de 6 (seis) meses e poderá ser prorrogada por 
igual período caso o estudante seja aprovado em novo processo seletivo, 
previsto e publicado em Edital, conforme a Resolução 01/2006 – CONDIR e de 
acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da UVA, conforme 
estabelecido no Edital No. 01/2014-CONDIR.  
 
5. DO QUANTITATIVO, CARGA HORÁRIA E VALOR DA BOLSA 
 
Serão disponibilizadas 36 (trinta e seis) bolsas distribuídas nas seguintes 
modalidades: 
5.1 Programas Institucionais da PROEX 
 
PROGRAMA QUANTIDADE 
 
 
Banda Prata da Casa 

01 Vocalista 
01 Violonista 
01 Baterista 
01 Guitarrista 
01 Tecladista 



 01 Português 
 01 Matemática 
 01 Geografia 
Prevest 01 História 
 01 Química 
 01 Biologia 

01 Física 
01 Literatura 
01 Redação 
01 Língua Estrangeira 

Xadrez Universitário 02 
Vivart 02 
TOTAL 19 
 
5.2 Projetos de Extensão  
Serão disponibilizadas 17 (dezessete) bolsas acadêmicas de 20 horas semanais 
para coordenadores de projetos devidamente cadastrados como atividade de 
extensão no sistema acadêmico da UVA, podendo cada coordenador concorrer 
a 01 (uma) bolsa. Nos casos em que se julgue necessário mais de uma bolsa 
para o mesmo projeto, anexar ofício justificando a solicitação. 

O valor total mensal da bolsa a ser paga para cada bolsista será de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), sendo R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a 
remuneração e R$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao auxílio transporte.  
 
6. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA AS INSCRIÇÕES 
6.1.Do Professor candidato à Orientador 
a) Possuir experiência compatível com a função de orientador e formador de  
recursos humanos qualificados; 
b) Ser professor com carga  horária de 40h, com produção científica, tecnológica 
ou artístico-cultural nos últimos 04 (quatro) anos (2010/2013), divulgada nos 
principais veículos de  comunicação da área;  
c) Ter projeto de extensão devidamente cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão 
e Cultura através do sistema acadêmico da UVA; 
d) Não apresentar pendências de entrega de relatórios e pendências de entrega 
de  quaisquer tipos de documentações junto 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 
2013;   
g) É vedado ao orientador repassar a outro, a orientação de seu(s) bolsista(s). 
Em  casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UVA. É vedada também a divisão de  
mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos.  
 
6.2 Do Aluno Candidato a Bolsista: 
a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UVA; 



b) Não apresentar mais de duas reprovações no Histórico Escolar (por 
frequência ou por nota), especialmente em disciplinas ligadas diretamente à 
área em que vai concorrer; 
c) Dedicar-se integralmente às atividades do curso e participar efetivamente do 
Projeto de Extensão do orientador, não sendo permitida qualquer conciliação 
comoutros compromissos de trabalho ou acúmulo de bolsa (inclusive monitoria 
eestágio); 
d) Estar vinculado a um professor extensionista com projeto devidamente 
cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão;  
e) Ter carga horária disponível de 20 (vinte) horas semanais; 
f) Manter o Curriculum vitae, modelo Lattes, atualizado, para consulta no site do 
CNPq; 
g) No caso do aluno candidato a bolsa de extensão vinculada ao Programa 
prevest o mesmo terá que indicar o nome e curso do professor-tutor que o 
acompanhará no desenvolvimento de suas ações. Posteriormente no ato de 
contratação do bolsista para o prevest será providenciado um termo de aceite 
por parte do professor-tutor. 
 
7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NA PRÓ-REITORIA 
DE EXTENSÃO E CULTURA 
 
7.1 Do Professor Orientador: 
a) FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE EXTENSÃO, devidamente 
preenchido e assinado pelo professor proponente do projeto; 
b) No projeto deverá conter NÚMERO DE PROTOCOLO de cadastramento da 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 
c) Caso o orientador solicite mais de uma bolsa para o mesmo projeto, anexar 
ofício justificando a solicitação. 
 
7.2 Do Candidato a Bolsista: 
a) DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA ATUAL (PROGRAD) 
b) HISTÓRICO ACADÊMICO ATUAL 
c) Cópia do CPF e RG; 
d) TERMO DE COMPROMISSO do candidato. 
 
AVISOS IMPORTANTES 
 
* Os formulários estão disponíveis na página da UVA no endereço 
www.uvanet.br, na aba da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura; 
* Todas as informações referentes ao Curriculum Vitae (modelo Lattes), Projeto 
 de Pesquisa são de responsabilidade do bolsista e do orientador; 
* Todos os documentos deverão ser entregues em uma via 
eletrônica(proex.uva2014@gmail.com) e uma impressa que deverá ser entregue 
na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Campus da CIDAO - Memorial da 
Educação Superior de Sobral (MESS), Avenida Dr. Guarany, 535 CEP: 62040-
730 – Bairro Derby, Sobral-CE. 



 
8. COMPROMISSO DO ORIENTADOR E CANDIDATO A BOLSISTA 
 
8.1 Do Orientador: 
a) Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados 
emcongressos 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, implica na perda imediata da concessão da bolsa. 
 
8.2 Do Bolsista 
a) Entregar à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a frequência mensal (até o dia 
10 de cada mês), em formulário próprio da referida Pró-Reitoria descrevendo as 
atividades desenvolvidas durante o mês; 
b) Apresentar os resultados obtidos nas atividades de extensão no Encontro de 
Extensão promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. A 
ausêncianão justificada implica em cancelamento imediato da bolsa; 
c) Referir-se à condição de bolsista de extensão universitária nas publicações e 
trabalhos apresentados; 
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) e anual (em formato 
 impresso e digital) até 10 dias após o término do semestre letivo. 
 
9. PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
a) Apenas serão homologadas as inscrições que atendam às exigências deste 
 edital e do Edital no 01/2014 - CONDIR, incluindo a apresentação de todos os 
requisitos e documentos constantes no item 6 e 7 deste edital; 
b) Os Projetos e Ficha de Qualificação do Orientador serão avaliados pelo 
Comitê Interno da Instituição, constituído por professores  das diversas áreas de 
conhecimento do CNPq; 
c) Cada projeto inscrito será avaliado quanto ao seu mérito acadêmico, 
viabilidade e exequibilidade. 
 
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO 
 
Os resultados da seleção de orientadores e bolsistas serão divulgados conforme 
calendário previsto no item 2 deste Edital. Após classificação e indicação dos 
projetos contemplados com bolsa, o coordenadorterá o prazo de cinco (05) dias 
úteis para indicar o seu bolsista, no caso das bolsas por projetos de extensão 
cadastrados na PROEX, caso contrário, perderá direito a sua cota de 
bolsa,sendo esta transferida a outro coordenador de acordo com a ordem de 
classificação dosprojetos no processo seletivo. 



 
 
11. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO 
 
11.1. São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de bolsista: 
a) Insuficiência de desempenho; 
b) Vínculo empregatício; 
c) Término da graduação; 
d) Obtenção de bolsa em outra agência. 
 
11.2. Em caso de cancelamento ou substituição do bolsista, o pedido deverá ser 
 encaminhado pelo orientador à PROEX até o dia 10(dez) de cada mês, com a 
devida justificativa; 
11.3. O bolsista excluído não poderá retornar ao sistema; 
11.4. No caso de cancelamento ou substituição, o orientador deverá fazer 
umaexposição de motivos, exceto no caso do término da graduação; 
11.5. Em qualquer situação de cancelamento ou substituição, o aluno 
bolsistadeverá entregar ao orientador seu relatório das atividades desenvolvidas 
no Programa. 
 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Será motivo de desclassificação o não cumprimento de qualquer item deste 
Edital e do Edital no 01/2014 - CONDIR. Os casos omissos serão resolvidos 
pela PROEX e PROARES, ouvida a Comissão de Seleção. 
 
 

Sobral, 14 de agosto de 2014 
 

Profa. Dra. Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


