Universidade Federal de São Paulo

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 14/2018 BIG UNIVERSAL
A PRAE e a sua Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares
(CAPAC) agradecem a todos(as) os servidores(as) que submeteram projeto ao “BIG –
Edital Universal”.
Aos projetos aprovados desejamos um bom trabalho e atenção nas próximas etapas do
edital. Aos não aprovados agradecemos a inscrição e torcemos para que possam participar
novamente no próximo ano.
Nome do Projeto

Nº de
bolsas

# Não é Normal: Promoção à saúde mental do campus

1

A inclusão e socialização do estudante transgênero na Universidade Federal
de São Paulo

1

Alunos estrangeiros PEC-G e Pré-PEC-G na Unifesp: interculturalidade e
cuidado

1

1
Apoio Pedagógico ao Projeto Mulheres nas Exatas
Aquilombe-se: Mulheres negras fazendo história e transformando a
universidade

1

Comida de Republica: ações de promoção alimentação adequada e saudável
para universitários

1

1
Compostagem, horta e jardinagem como estratégia de promoção da saúde
Consumo consciente: da horta ao descarte

1

Design de estratégias de acessibilidade em cursos de graduação, extensão e
espaços de convivência virtuais

1

Divulgação do Instituto de Estudos Avançados da Ordem Econômica e da
Cidadania

1

Estudo Longitudinal do Desempenho Acadêmico dos Alunos de Graduação:
Identificação de Padrões e Fatores Relacionados

1

Gestão de coleta seletiva solidária e projetos sustentáveis

1
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PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
Gestão de Resíduos Sólidos nas unidades acadêmicas do campus Diadema:
uma abordagem sintonizada à lei 12.305/2010

1

Inserção do alunato na atividade do Núcleo de Apoio Pedagógico da Escola
Paulista de Medicina

1

Integração corpo, espaço e subjetividade: o NUCCA como disparador de
processos criativos e como ponto de rede de cuidados na Unifesp GRU

1

Organização de acervos para o repositório de documentos digitais e
manutenção do site da Sala de Iniciação Científica do Departamento de
História

1

Projeto de apoio pedagógico: oficinas de leitura e de escrita

1

Saúde mental e uso prejudicial de álcool entre estudantes da Unifesp: uma
proposta de intervenção

1

Lembramos que conforme item 3 do edital - Deveres dos Proponentes
- Prazo para inscrição e seleção dos(as) bolsistas (de responsabilidade e autonomia do(a)
supervisor(a): 11/02/2019 a 22/02/2019.
- O relatório resumido do processo seletivo que foi realizado, contendo os nomes dos(as)
estudantes selecionados(as) e lista de espera sejam enviados à PRAE por e-mail
(prae@unifesp.br), até a data de 22.02.2019.
- Prazo para que os(as) supervisores(as) enviem os dados dos(as) bolsistas selecionados(as)
para PRAE: até 28/02/2019, email : (prae@unifesp.br) assunto: Bolsista BIG Universal
- Vigência das bolsas: 01 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2019.
- Os dados dos(as) bolsistas selecionados(as) a serem fornecidos pelos(as) supervisores(as)
são: termo de consentimento e dados dos bolsista (nome completo, curso, matrícula, CPF,
RG, e-mail atualizado e dados bancários), conforme anexos abaixo.
Ressalta-se que a aprovação dos projetos estará condicionada ao atendimento integral das
exigências e prazos contidos neste edital.

São Paulo 11 de fevereiro de 2019.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
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TERMO DE CONSENTIMENTO – BIG Edital Universal

Eu,

________________________________________________,

estudante

regularmente matriculado(a) no curso _____________________________, sob o
número de matrícula ______________, declaro estar ciente da concessão da bolsa pelo
Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão no valor de R$ 400,00, com duração máxima
de 10 (dez) meses.
Desta forma, observando as normas e princípios do Programa de Bolsa de Iniciação
à Gestão (BIG), estou ciente:


De todos os termos constantes no edital PRAE 14/2018;



Que a continuidade da concessão da bolsa está sujeita à avaliação da frequência
de 75% em todas as unidades curriculares em que eu estiver matriculado(a);



Que qualquer alteração referente à minha participação no projeto original para o
qual fui selecionado deverá ser comunicada pelo supervisor à coordenação do
Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão;



O bolsista BIG não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica remunerada
(Iniciação Científica, CNPq, Fapesp, Extensão, Monitoria, PIBID, Novos
Talentos, PET, ou outras).

Comprometo-me:


Informar ao supervisor do projeto qualquer mudança de status de matrícula, seja
em casos de trancamento, suspensão, licenças e desistências, assim como
qualquer alteração de dados cadastrais, tais como e-mail e dados bancários.

____________, ________ de ______________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do(a) bolsista
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DADOS DO BOLSISTA
Nome:
Matrícula:
Campus:

Curso:

Email:
Telefone:
CPF:
RG:
Banco:
Agência:

Conta Corrente:

Supervisor:
Projeto:
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