
     

EDITAL 02/2012 – Pró-Reitoria de Extensão 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à 
participação no Projeto ESCOLA NA UNIVERSIDADE 

1. DO PROJETO: 
O projeto visa selecionar propostas de ações (minicursos) de extensão de curta duração que atendam a alunos 
do ensino fundamental e médio em âmbito nacional. 

2. DAS AÇÕES: 
As ações deverão ser executadas por alunos de Cursos de Licenciatura ou 
Bacharelado e por alunos de cursos de Pós-graduação da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA) e/ou de outras Instituições de Ensino Superior. 

3. DAS INSCRIÇÕES: 
• Local: Pró-Reitoria de Extensão da UVA 
• Horário : 8h às 12h  e 14h às 17h 
• Período: 28 de Agosto a 5 de Setembro de 2012

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
• Projeto de ação de extensão, conforme orientação inserida no Anexo I (Ficha de inscrição).

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 
• 2 e 3 de Outubro de 2012.
• 2 dias consecutivos na semana, no horário de 14 às 18h, nos Campus da Betânia.
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6. PÚBLICO DE INTERESSE 
Poderá se inscrever alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação e 
Pós-Graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA e de outras inscrições de 
ensino superior; 

7. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
• O aluno, obrigatoriamente, deverá ter um professor orientador que pertença ao 
quadro da Instituição/UVA: professor efetivo ou substituto; 
• O projeto deve ter no máximo, até 2 alunos envolvidos; 
• O aluno poderá enviar mais de um projeto ou reapresentá-lo ao longo do ano; 
• A duração da ação de extensão deve corresponder à 8 hs/aula na prática, a ser 
ofertada em dois dias consecutivos da semana. 
• Serão ofertados até dois projetos (minicurso) por curso.

9. CABERÁ À PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
• Manter contato com as escolas para divulgar os projetos contemplados neste 
Edital; 
• Propiciar o material de consumo necessário para a execução do projeto; 
• Propiciar a sala de aula para andamento do projeto; 
• Certificar o aluno participante, bem como o acadêmico instrutor e o professor orientador. 
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10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
• As propostas a serem encaminhadas para a Pró Reitoria de Extensão serão automaticamente aceitas, caso as 
mesmas estejam aprovadas pelo professor orientador, mediante assinatura do mesmo.  
•  Poderá ocorrer  a não aceitação  da ação caso não haja recurso  financeiro disponível  para a aquisição de 
material de consumo, ou indisponibilidade de transporte quando a ação exigir atividade em campo. 
•  Os  recursos  audiovisuais  utilizados  no  mini-curso  serão  de  responsabilidade  do  aluno  e  do   professor 
orientador.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos serão avaliados na Pró-Reitoria de Extensão, ouvida a 
Reitoria, se necessário, conforme a natureza da omissão. 

Sobral, 28 de agosto de 2012.

Antonio Marcielyo Fonteles Vital
Pró-Reitor de Extensão 
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ANEXO 1 – FICHA DE INSCRIÇÃO 

1)Identificação: 
Aluno: ___________________________________________________________________________________
Curso: ___________________________________________________________________________________
Semestre: ____ N° de Matrícula: ______________________________________________________________
Fone______________________   Email: ________________________________________________________

2) Curso a ser ofertado: 
Área: ____________________________________________________________________________________
Título do Curso: ___________________________________________________________________________

3) Orientador: 
Nome de professor: ________________________________________________________________________
Curso de origem: __________________________________________________________________________

4) Do Projeto: 
( ) Clientela a ser beneficiada
( )ensino fundamental
( )ensino médio 

b) Dada em que pretende ofertar o curso :___/___/____a___/___/___

c)Campus em que pretende ofertar o curso; __________________________________

d) Objetivo; _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

e) Conteúdo Pragmático; ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

f) Metodologia a ser empregada; ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

g) Disponibiliza dos recursos técnicos necessários. sim ( ) não ( ) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Reconhecida pela Portaria Nº 821/ MEC  D.O.U. de 01/06/1994
Avenida da Universidade, 850 – Betânia – CEP: 62.040-370 – Sobral – Ceará

Fone: (88) 3677.4243 / FAX: (88) 3613.1866 - www.uvanet.br



     

h) Material de consumo necessário, especificar. __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Sobral, ____de _________________________de 2012. 

________________________________ 
Assinatura do aluno 

___________________________________ 
Assinatura do professor orientador 

________________________________ 
Coordenação das Atividades Complementares 

Nome:________________________________ 
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