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PROGRAMA INSTITUCTONAL DE BOLSAS DE
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pR.oBECUI",T/FÂcIpE E FIT.oGRAMA yor,uNrÁnro nE
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E I}I ?-Á. L D E PROJE TOS DE UXTNi\iSÃOIPRSBEXTff R.OVEXT/FACIP§
No 002/2018

A Facuiclade trntegracla de Pernambuco - Facipe -" com sede na .ua lJarão de São
Boria,427. bairr* Boa Vista.. CEP 50.ü70-3i5 * Recife-PE, considerando a tregislação
em vigor, e atraves do presente edital. infomra acrs interessados que está atre$o o
processo seletivo de projetos de extensão cle lbmenta à cultura, cujo obietivo ó arpoiar o
clesenvclvirnento de até l0 (dez) tratralhos relacionados à área cuitural. Os dois pro.ietos
oori a maior noÍa fai'ão jus à k;Jsa. contemplando um brilsista por proieto. erlquanto os
dernais serão aprovados à cafegoria voluntariado,

I) llas Crfegori*s:

a) Frograrna de Bolsas de Extensão de Fomento à Cultura
{PfI.OBECULT'} - () bolsista cieve curnprir carga horária de 12 (doze) horas
semanais e para tanto receberá urna hoisa no valor de RS tr?5rOCI (üerltL) e

setenta e cinco reais). alérn de certificaclo de participação no Pragrama cle

Extensão pelo semestre tlabaiharlo:

b) Programa Voluntáric tle Extensão (PROVECULT) - O esÍuclante
volurxário 

'Ceve curnprir carga horária de 12 (doze) horas sernanais e será
concedida certificação pela participação no Progranra rle Hxtensâo pelo
sernestre tratraihado.

1. i ltlo Frogrsrna de llclsas cie llxtens$o de Fomento à Cultura (PI{OBECillr'T') - a
bolsa perdura pelo perioilo de um sernestre letivo, entre os meses de setembro a

ncvernbro do ano çorrerte" totalizando o p&gamento de 3 quotas.

1.2 As bolsas serão c*nçedidas na torma de pagamenta diretsnrcmte ao bolsist*,
atrâ\es de clepdrsito em conta hancár'ia devidamente infonnaeia pelo beneficiário.

l.i ..\s bolsas cía institriição não sãrr cunuXativas. ou seja. nâo é permitido ar"r

aluno contempladü *orn outros tÍpos de holsas de estuclos ou acadômicaso
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4) Dos Candidatos à bolsa e ao voluntariado:

4.1 Podem ser indicados ao Prugrama cle Bolsa de Extensão de {PROBEXT} e ao

Programa Voluntarjo de Extensão (PROVEXT) todos os alunos de graduaçãtr

regulannente matriculados ctrue atendam aos seguintes requisitos:

Não estejarn respandendo a processo disciplinar;
Estejam adimplentes coril suas obrigações acadêmicas, pecuniárias ou

monetârias coÍn a instituição e, inclusive-. seus demais setores;
Apresentem disponitrilidade de horarios;
lllão estejam em litígio judicial com a instituição;
Nâo tenham sofrido penalidade.s di sciplinares.

4"2 Do i,alor <la boisa de extensão e rlo tempo de dedicação: O bolsista deve curuprir
12 (doze) horas sernanais de dedicação ao programa e tará jus à bolsa de extensão

no valor de R$1?5,0ü {cento e setenta e cinco reais)" além de cefiiÍicado de

participação nn Programa de Balsa de Extensão (PROBL1CULT). No caso dos

participantes do Programa Voluntário de Extensão (PROVECIJI.T), esses rleverâo

oumprir igualmente 12 (doze) horas semanais e receberão cefiiflrcado de participaçào

no Prograrna de Extensão.

5) Do Professnn Orientador

5.tr) ProÍbssores especialistas pr:deráo participar, ci:ntudo, a prir:ridade será para

doutores ou rnestres com dipioma expedido ou revalidado por programa de Pós-Graduação

recomendado pela CAPES" com produção científica, tecnológica ou aúístico-cultural nos

últimos 3(três) anos, divulgacla nos principais veículos de comunicação científicos. Terão

priorielade ainda. os prof'essores pertencentes ao quadro tlocente cüm tempo integral ou

tampo parcial;

-5.2 0 Profêssor orientador recetrerá o créclito de ütr (uma) hora-auJa semanal por
projeto acompanhado, desde que aprovado tla categoria bolsista;

5.3 Cacla prci{essor poderá orientar urn só projeto rJe extensâc por semestre" o que

signif,rca não ser permitido açumular orientações nem ilesmo Ço1r1 a categoria
Extensão Cr-iltural (objero de Edital distinto), salvo na condiq:ão de orientaçâo
voluntária, quando çroderá acurnular urn único tratralho;

5.4" Cada r:rientador pcderá prclpor até trôs trabalhçs no rnáximo, sob pena de ter os

trabalhos inscritos em núrnero superior a Êsse desclassificados sumariamente.

6) Da Seleçâo e das vagas:

6.i A seleçii* dos projetos será realizacla mediante critérios expostos no instrumento
de avaliação descrito no ansxo ltrl" Os prr:jetos reçeberão notas de 0.0 a 10,0 -- sendo

aprovados aqueies que obtiverem nota igual or.r superior a 7,0;

a)

h)

c)
d)
e)
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9) Das Disposições Finais:

9.1 A bolsa de extensão ou o voluntariado não caracterrzatrt, sob qualquer hipótese,
vínculo empregatício do estudante com a instituição;

9.2 Todos os benefícios e premogativas da função de bolsista terão como base a data
em que for aprovada sua indicação pela Coordenação de Pesquisa e Extensão /
Direção Açadêmiça e Direção Geral;

9.3 Os bolsistas ou voluntiírios só poderão assumir o exercício de suas atividades
após assinarem Termo de Compromisso (modelos em anexo) com a FACIPE;

9.4 Os bolsistas deverão iniciar as atividades nas datas fixadas no Termo de

Compromisso, sob pena de perda de direito à bolsa. Neste caso, a critério do
professor orientador serão indicados voluntiários, eue passarão à condição de

bolsistas;

9.5 Os modelos anexos servirâo de base para o processarnento de informações sobre
o processo seletivo e comunicações relativos à monitoria, bem como para
publicação do edital;

9.6 O aluno bolsista deve entregar, até o dia 21 (vinte e um) de cada mês,
relatório das suas atividades de extensão realizadas durante o mês vigente, o
não cumprimento representa a suspensão do pagamento da bolsa no referido
mês;

9.7 Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos pela Reitoria,
ouvidos o Comitê Técnico-Científico e a Coordenação de Pesquisa e Extensão;

9.8 O bolsista que estiver inadimplente com quaisquer obrigações financeiras junto
à instituição não receberá a sua quota no mês correspondente ao débito, ficando
vedada a cobrança por parte do bolsista de quota (s) retroativa(s) ao(s) período(s) de
sua inadimplência;

9.9 Para que o estudante obtenha o seu certificado deveút OBRIGATORIAMENTE
entregar o relatório final à PROPEX no prazo máximo de 60 dias úteis do término
do Prograrna, solicitando na ocasião o referido documento. Caso ocoffa a

inobservância do referido prezo o estudante não receberá a sua certificação;

9.10 Este edital entra em vigor na data de sua publicação, observadas as demais
formalidades, revogadas as disposições em contrario;
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usufruir, segundo o presente edital, das vagas remuneradas disponíveis. Após
a aprovação dos nomes dos bolsistas em cada semestre, a Coordenaçâo de
Pesquisa e Extensão encaminhará aos setores compotentos a relaçâo paru
verificação da situação de cada aluno contemplado. Se o aluno já for agraciado
com bolsa, será substituído por outro.

2) Do Formato do Programa de Extensão de Fomento à Cultura

O Programa de Extensão de Fomento à Cultura será conduzido por intermédio de
projetos propostos e orientados por docentes pertencentes ao quadro efetivo da
instituição e que lecionem em qualquer átrea conheçimento. Serão aprovados até 10

trabalhos no presente Edital, dos quais 08 (oito) serão conduzidos de forma voluntaria e

os 02 (dois) projetos de maior nota receberão 01 bolsa çada. Cadap§eto deverá indicar
até 04 (quatro) estudantes voluntários e 01 (um) bolsista. Os projetos propostos devem
abranger OBRIGATOzuAMENTE uma das seguintes iáreas:

a) Artes Plásticas;
b) Teatro Educativo, Dança, Música e Identidade Cultural;
c) História e Cultura Pernambucâna, Brasileira, Africana e Indígena;
d) Língua Estrangeira;
e) Patrimônio Artístico-Cultural Material e Imaterial.

3) Da Apresentação das Propostas:

3.1 As apresentações para quaisquer modalidades de projeto serão efetivadas na
Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) mediante preenchimento de
requerimento próprio (Anexo I) e a proposta de projeto de extensão cultural,
conforme os dados técnicos expostos no referido aÍlexo, obedecendo às normas
publicadas neste Edital;

3.2 O período de inscrições para orientar os projetos de extensão em 2018.2 será

entre A610812018 a 13l/0812018,

Local: Coordenação de Pesquisa e Extensão (unidade sede)
Horiário: das 10h30 as 20h de segunda à quinta-feira e das 11h30 às 20tu às sextas-
feiras.

3.3 Documentação exigida:

I. Cuniculum do professor (modelo Lattes) em meio impresso e digital (CD-
ROM);

II. Cópia do projeto em meio irnpresso e digital
OBRIGATORIAMENTE em formato WORD.

(CD-ROM) conforme anexo I -
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6.2 A seleção será realizada por consultores "ad hoc" sob condtrção do Comitê
Técnico-Científico Interinstitucional das diversas areas do coúeçimento, mestres
ou doutores;

6.3 A classificação dos candidatos à bolsa de extensão cultural será realizada de
acordo com os seguintes critérios:

1) A classificação final é realizadapela nota final geral ponderada obtida através do
instrumento a que se refere o item 5.1.;

B) Em caso de empate, será observado como critério de desempate o disposto no
anexo III, considerando na ordem de prevalência os seguintes aspectos: I maior nota
no item viabilidade; II maior nota no item impacto e III maior nota no quesito
produção científ,rca do orientador;

7) Do Resultado:

7.1 O resultado final será tornado público pela Coordenação de Pesqúsa e Extensâo
por meio de relação fixada nos Quadros de Avisos da FACIPE, nas unidades da
instituição, e na Internet até 10/09/2018.

8) Da Duração:

8.1. A admissão dos bolsistas e/ou voluntiirios e rcalizada por um semestre letivo,
totalizando o pagamento de três quotas, óbvio, no caso de estudantes bolsistas

8.2. A desistência dos bolsistas elou voluntários antes do prazo final deverá ser
comunicada ao professor orientador, o que implicará:

a) Suspensão dabolsa;
b) Não obtenção de certificado;
c) lmpedimento de candidataÍ-se a outro processo seletivo de extensão para

os casos não justificados e desde que o impedimento seja aprovado pelo
Comitê Técnico-científi co.

8.3. No caso de doença comprovada por meio de atestado médico, não se aplicará
ao bolsista o disposto naalinea"Ç";

8.4 O bolsista ou voluntário que tenha exercido suas atividades em, no mínimo,
75Yo da carga horaria poderá receber certificado;

8.5 O bolsista ou vcluntario que tenha exercido suas atividades em carga horária
inferior 75olo do total perderá direito de receber o certificado;

8.6 O início das atividades deve ocorrer com a assinatura do Termo de
Compromisso em Solenidade Pública no prédio sede da FACIPE (Rua Barão de
São Borja, 427,bairco Boa Vista CEP 50.070-315 - Recife-PE), salvo disposição
em contrário, em dat* a ser amplamente dirulgada no site da instituição ou por meio

\*
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das redes sociais.

.à

vi*



Cláusulas de reselrya:

A implantação das bolsas fica condicionada à disponibilidade e aprovação

orçamentária da entidade mantenedora.

A Direção Geral da FACIPE reserva-se o direito de resolver os casos omissos e

as situações não previstas no presente Edital, ouvidos o Comitê Técnico-
Científico e a Coordenaçáo de Pesquisa e Extensão.

Recife (PE), 06 de Agosto de 2018.

i.

2.

Çmeüpe.#ffir
PruP Msc. Vanessa Piasson

tlirerão 6erai

ffil'lui,[i,;:r.:", ,

F.{ÇlqÉ D!Íel3rAqaeenr,-,

Saetpe[Ê'il"*rffe'
Prof. Pedro Procópio
C0PEX - Coord. Pesquisa e Extensão

Vanessa Pereira Piasson Maziero

Diretor Acadêmico
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