
 
 
 

EDITAL PROEX Nº 010/2011 
 

Programa de Apoio a Inclusão Social em Atividades de Extensão – BEC/PROEX 
 

2011/2012 
 

(Implementação condicionada à aprovação de Proposta Institucional) 
 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais comunica aos interessados 

que se encontram abertas as inscrições para a participação no Programa de Apoio a 

Inclusão Social em Atividades de Extensão, vigência 01.11.2011 a 31.10.2012. As 

inscrições deverão ser encaminhadas à PROEX via Protocolo Geral da UEPG, no 

período de 13.09.2011 a 05.10.2011. 

  O Programa de Apoio a Inclusão Social - Pesquisa e Extensão Universitária 

busca incentivar ações de mobilização e sensibilização de Instituições Públicas de 

Ensino Superior por meio da implementação de políticas de inclusão social e 

articulação da produção e difusão do conhecimento com o acesso e permanência de 

estudantes oriundos de escolas públicas e estudantes afrodescendentes, para as 

Instituições que adotam sistema de reserva de vagas no vestibular. 

 

1. OBJETIVOS GERAIS DO PROGRAMA 

 

• Incentivar a formação de recursos humanos para a pesquisa e a extensão 

universitária direcionadas a temas de interesse social; 

• Proporcionar o acesso e a integração dos graduandos à cultura científica; 

 

 

2. ITENS FINANCIÁVEIS 

 

� Bolsas de Extensão para alunos de cursos de graduação ingressos pela 

política de cotas, pelo prazo de até 12 (doze) meses, com valor individual 

mensal de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais),no período de 01.11.2011 à 

31.10.2012; 

� Os recursos deverão ser utilizados exclusivamente para bolsas aos alunos 

participantes de projetos de extensão universitária, relacionados com a área 

do conhecimento no curso de graduação. 

� Ao estudante não é permitido acumular bolsas de qualquer natureza enquanto 

permanecer como bolsista, relativo a este Edital; 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  EESSTTAADDUUAALL  DDEE  PPOONNTTAA  GGRROOSSSSAA  
  

PPRRÓÓ--RREEIITTOORRIIAA  DDEE  EEXXTTEENNSSÃÃOO  EE  AASSSSUUNNTTOOSS  CCUULLTTUURRAAIISS 



� Poderão ser incluídos alunos já contemplados em anos anteriores com bolsas 

dessa modalidade; 

  

3. HABILITAÇÃO 

 

3.1 Professores Extensionistas 

 

Estão habilitados a inscrever-se: 

 

� Docentes de carreira da UEPG possuidores do título de Doutor ou Mestre, 

regime de 40 horas, e com comprovada competência científica e capacidade 

de orientação, e que estejam em pleno exercício das atividades de extensão 

universitária (Coordenador e/ou Supervisor de Programa e/ou Projeto de 

Extensão) de interesse social, evidenciado por sua recente produção 

acadêmica e científica; 

� Professores Coordenadores e Supervisores de Progrmase/ou Projetos de 

Extensão poderão participar deste Edital indicando até 02(dois) alunos cotistas; 

 

  

3.2 Alunos 

Alunos matriculados em curso de graduação e que tenham ingressado na UEPG por 

meio do sistema de cotas para escola pública e/ou cotas para afrodescendentes. 

Considerando como aluno ingresso, o estudante aprovado em processo seletivo que 

tenha previsto essa condição para seu ingresso no Ensino Superior. Admite-se como 

aluno de escola pública, o aluno que tenha cursado no mínimo duas das últimas 

quatro séries do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio em escola 

pública municipal, estadual ou federal, sendo possível a exceção de um ano letivo (3º 

ano do ensino médio) cursado em escola particular, além de não possuir nenhum 

curso superior concluído. E, como estudante afrodescendente aquele que tenha sido 

selecionado segundo as estratégias institucionais adotadas para o preenchimento das 

vagas reservadas para esta categoria (sistema de cotas), além de não possuir nenhum 

curso superior concluído. 

 

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Documentação em formato doc: http://www.uepg.br/proex/editais/2011/EDITAL_PROEX_N0102011.doc 

 

4.1  Documentação do Orientador 

 

As inscrições deverão ser encaminhadas à PROEX via Protocolo Geral da 

UEPG, no período de 13.09.2011 a 05.10.2011, obedecendo à seguinte ordem: 



 

1. Ofício de encaminhamento com solicitação da Bolsa assinado pelo orientador, 

constando ordem de classificação dos alunos (a critério do professor) para 

recebimento da Bolsa; (MOD. 01);  

2. Formulário de inscrição do orientador (MOD. 02);  

3. Cópia do Currículo Lattes atualizado com dados somente dos últimos três anos 

(08/2008 a 08/2011). Não há necessidade de comprovação dos 

documentos citados no Curriculo Lattes; 

4. Tabela de Pontuação – conforme (MOD. 03);  

5. Cópia do Projeto de Extensão aprovado na UEPG (cadastrado na PROEX) e 

em vigência durante o período da concessão da Bolsa;  

(Professores Coordenadores ou Supervisores devem estar cientes que,  

Programas ou Projetos de extensão cujos prazos de entrega de relatório final 

estejam previstos para antes do término da concessão das Bolsas deverão 

solicitar junto à PROEX reedição do projeto.  

 

4.2) Documentação do Aluno  

1. Histórico Escolar atualizado ou extrato de matrícula;  

2. Cópia do Currículo Lattes atualizado;  

3. Cronograma da Descrição das atividades de cada aluno (MOD 4), assinado 

pelo    Orientador e Bolsistas; 

4. Formulário indicação do aluno (MOD. 05) assinado pelo Professor Orientador;  

5. Declaração do acadêmico de dedicação de 20 (vinte) horas semanais à 

extensão (MOD. 06);  

6. Ficha Cadastral PROEX, acompanhada de cópia de RG e CPF; (MOD. 7) 

 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Submissão das propostas ao Comitê BEC/PROEX por área de conhecimento. 

  

 

6. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS 

 

6.1. Professor Orientador 

• ausência de qualquer documento exigido em Edital de Seleção para Bolsas de 

Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais – PROEX;  

• pendências do Programa ou Projeto de Extensão junto à PROEX para o qual o 

coordenador e/ou supervisor esteja pleiteando a Bolsa; 

• Titulação do Coordenador ou Supervisor inferior à de Mestre; 



• Professor com produção que não contemple o mínimo de 01 (uma) 

comunicação em evento, do Projeto Extensionista nos últimos 03 (três) anos;  

• Regime de trabalho inferior a 40 horas; 

• Estar afastado ou ter previsão de afastamento da UEPG por mais de 03 (três) 

meses durante o período de concessão da bolsa; 

 

6.2 Aluno 

 

� Documentação solicitada insuficiente; 

� Estar usufruindo outra bolsa de extensão ou pesquisa, ou bolsas de outras 

agências financiadoras, bem como, atividades de estágio ou monitoria 

remuneradas, e/ou atividades que configurem vínculo empregatício; 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A data prevista para divulgação dos resultados será a partir de 18/10/2011          

na página da UEPG e/ou PROEX.  

Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção das propostas. 

Respeitando-se a classificação do Professor Orientador, será concedida 01 

(uma) Bolsa para o 1º aluno indicado pelo mesmo, até o número total de Bolsas 

fornecidas pela Fundação Araucária.  

Se o número de Bolsas for maior que o número de professores orientadores 

classificados retorna-se ao segundo aluno do professor orientador classificado em 

primeiro lugar e assim sucessivamente.  

 

 

8. OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

� Estabelecer junto com cada acadêmico o cronograma das atividades a serem 

desenvolvidas nos Projetos de Extensão; 

� Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos bolsistas; 

� Assinar juntamente com o Bolsista o relatório semestral/parcial que este deverá 

entregar até o final de março/2012, na PROEX, conforme modelo de relatório 

técnico da Fundação Araucária descrevendo as atividades desenvolvidas no 

Programa ou Projeto Extensionista; 

� Formular e entregar na PROEX, mediante assinatura em Protocolo, até 

05/10/2012, Relatório Técnico Final das atividades do(s) Bolsista(s), anexando 

certificado de apresentação de trabalho (comunicação oral e/ou pôster)  do(s) 

aluno(s) bolsista(s) no CONEX de 2012; 



� Comunicar quando for o caso, via ofício à PROEX, o cancelamento ou 

interrupção do Projeto, bem como o desligamento do acadêmico Bolsista. 

 

9. OBRIGAÇÕES DO ACADÊMICO BOLSISTA 

 

� Assinar Termo de Compromisso como acadêmico bolsista; 

� Comparecer mensalmente à PROEX para assinatura dos recibos da bolsa; 

� Cumprir a carga horária estabelecida pelo Professor Orientador do projeto, até 

no máximo 20 horas semanais; 

� Desenvolver as atividades estabelecidas pelo professor Orientador e descritas 

no Cronograma de Atividades; 

� Apresentar seu trabalho, comunicação oral e/ou pôster, desenvolvido no 

projeto de extensão, no CONEX (Encontro de Extensão da UEPG) 2012 ou 

outro evento similar, se por motivo institucional, não ocorrer a Edição do 

CONEX 2012; 

� Elaborar, juntamente com o professor Orientador o Relatório Técnico Parcial e 

Final. 

 

 

10. TRANSFERÊNCIA OU CANCELAMENTO DO REPASSE DA BOLSA 

 

  Em caso de cancelamento ou interrupção do projeto, ou de desistência do 

acadêmico bolsista, a bolsa será transferida para outro acadêmico, respeitando-se a 

ordem de classificação dos candidatos publicada em Edital. 

 Quando se tratar de cancelamento deste Programa pela Fundação Araucária, 

cessar-se-á, automaticamente, o repasse das bolsas aos acadêmicos. 

 Não será permitida a substituição de bolsista nos últimos 3(três) meses de 

vigência do convênio. 

 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

� Recomenda-se que os Professores solicitem à PROGRAD confirmação de que 

os alunos indicados sejam de fato cotistas ingressos através de escola pública 

ou afrodescendentes, já que a responsabilidade da seleção do aluno cotista é 

do Professor Orientador; 

� Como regra, em nenhuma circunstância o Professor Orientador poderá 

repassar a orientação de seu(s) aluno(s) a outro professor.  

� Casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Local/BEC/UEPG.  

 



 

Ponta Grossa, 13 de Setembro de 2011.                     .  

 

 

 

Carmen de Fátima Guimarães 
Técnica Responsável 

 

 

Representantes do Comitê BEC/PROEX 

 

Divisão de Extensão Universitária 
Profª Joseli Almeida Camargo 

 
Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Professora Marcela Teixeira Godoy 
 

Setor de Ciências Biológicas e da Saúde 
Professora Rosilda Aparecida Kovaliczn 

 
Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia 

Professora Nelci Catarina Chiqueto Silva 
 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas 
Professora Liza Holzmann 

 
Setor de Ciências Exatas e Naturais 

Professor Luiz Antônio Bastos Bernardes 
 

Setor de Ciências Jurídicas 
Professor João Irineu de Rezende Miranda 


