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OPORTUNIDADE DE BOLSA PIBEX PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO – CAMPUS
DIADEMA
PROJETO ATLAS AMBIENTAL DE DIADEMA
EDITAL 647/2020 PIBEX-PROEC
DA BOLSA
Serão concedidas Bolsas de Extensão, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para
cada estudante de graduação, vinculado ao programa e/ou projeto de extensão que
atender aos itens 3.1 a 3.4 deste edital.
A bolsa é referente a uma jornada de 12 horas de atividades extensionistas semanais.
As Bolsas terão duração de 9 meses (abril/2021 a dezembro/2021).
O pagamento das bolsas está condicionado à existência de limites orçamentários e
financeiros.
A validade do presente processo seletivo poderá ser prorrogada, pelo período permitido
em lei, e o número de cotas de bolsas poderá ser aumentado, mediante interesse da
instituição e disponibilidade de recurso financeiro adicional, hipótese em que haverá
retificação do prazo definido no item 4.3 e no número de cotas estabelecidas no item
4.4 deste Edital.

DOS COMPROMISSOS DO(A) BOLSISTA
Desenvolver as atividades de extensão designadas pelo(a) Coordenador(a) do
Projeto/Programa de Extensão, cumprindo a carga horária de 12 (doze) horas semanais;
Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Programa/Projeto de Extensão;
Realizar

as

atividades

solicitadas

pelo(a)

Coordenador(a);

Inscrever-se no Congresso Acadêmico Unifesp e apresentar resultados parciais ou finais,
de seu plano de trabalho, junto ao Projeto/Programa de Extensão de que participa, no
formato determinado pela organização do evento.

DA CERTIFICAÇÃO DO(A) BOLSISTA
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Ao final do período da vigência da(s) Bolsa(s), o(s) estudante(s) bolsista(s) receberá(ão)
certificado de participação, que poderá ser solicitado à Coordenadoria de Programas e
Projetos de Extensão, pelo coordenador do projeto

DAS NSCRIÇÕES
As

inscrições

devem

ser

realizadas

através

do

link:_

https://docs.google.com/forms/d/1LGSdynJI_I08i5owA4LZA70EZxg1bTsUMJEJXENeEB
M/edit
Prazos para as inscrições: 05/03 até 10/03 de 2021 às 12:00 h

DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção será realizada mediante análise do histórico escolar e uma entrevista pelo
Google Meet, a ser agendada ao longo do dia 10/3/2021. O interessado será informado
por e-mail acerca do link e horário da entrevista após o término das inscrições.
A divulgação será no final da tarde do dia 11/03/2021.
CRONOGRAMA PIBEX 2021
05/03/2021 a 11/03/2021

12/03/2021

15/03/2021

Período para o(a) coordenador(a) realizar
o processo seletivo para seleção do
bolsista
Data limite para envio à ProEC do
formulário de indicação do bolsista pelo
Coordenador(a) do Projeto/Programa de
Extensão
Início das atividades do bolsista

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA
a) Levantamento, compilação e tratamento de dados socioambientais por meios
eletrônicos;
b) Elaboração de conteúdos para divulgação científica, incluindo a
produção/roteirização/ e elaboração de vídeos, textos, Newsletters e conteúdo para o
site do projeto na internet;
c) Cadastramento de membros representativos de comunidades locais, através
de mídias sociais (whattsapp, facebook) e outros meios, visando a organização e
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confecção de entrevistas e “lives” com foco na “percepção ambiental” destas
comunidades, para contextualizar o meio em que vivem;
d) Auxílio na organização de eventos e palestras, bem como na elaboração de
artigos de extensão abordando as experiências do Projeto no município de Diadema.

