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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

Edital nº 637/2020/PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC

São Paulo, 24 de dezembro de 2020.

EDITAL Nº637/2020
                                                                                                                                                  

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, torna público o
edital estabelecendo normas e prazos para inscrições de projetos referentes à execução de a�vidades nos cursinhos comunitários, organizados
por membros da comunidade universitária.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Cons�tui objeto do presente Edital a seleção de projetos referentes à execução de a�vidades dos cursinhos comunitários, vinculados à
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

1.2. O cursinho comunitário consiste em ações educa�vas que visem a preparação para o acesso às Escolas Técnicas e/ou ao Ensino Superior.

1.3. O apoio financeiro consiste no pagamento de bolsas para extensionistas que realizarão as ações dos projetos.

 

2. DOS PROPONENTES E PROPOSIÇÕES

2.1. Estão aptos a apresentarem projetos, nos termos deste Edital, os docentes e/ou servidores técnicos coordenadores dos cursinhos
comunitários, pertencentes ao quadro permanente da Unifesp. 2.2.

2.2. A proposta apresentada deve obedecer aos seguintes critérios:

2.2.1. Estar credenciada como uma a�vidade de extensão (Programa, Projeto e/ou Curso), no sistema SIEX (Sistema de Extensão), no ano de
2020.

2.2.2. Ter corpo docente composto, em sua maioria, por estudantes de graduação e pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu, da Unifesp.

2.2.3. Apresentar o projeto contendo jus�fica�va, obje�vos, metodologia, público alvo, número de pessoas atendidas, forma de avaliação,
equipe envolvida (explicitando o �po de vínculo com a Unifesp), local, dia(s) da semana e horário em que as aulas serão ministradas.

2.2.4. O projeto deve ser encaminhado, em formato PDF, constando o número do credenciamento do cursinho comunitário no SIEX.

 

3. DA VERBA ORÇAMENTÁRIA, SUA DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO

3.1. Serão atribuídas 10 (dez) bolsas, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cada uma, conforme a previsão orçamentária des�nada para
esta finalidade, pelo período de 10 (dez) meses, correspondente aos meses de março a dezembro de 2021, para estudantes de graduação
par�cipantes da a�vidade.

3.2. A distribuição das bolsas considerará a nota atribuída ao projeto e o número de propostas apresentadas por Campus.

3.3. O pagamento das bolsas, objeto deste Edital, está condicionado à existência de limites orçamentários e financeiros des�nados para esta
finalidade.

3.4. A validade do presente processo sele�vo poderá ser prorrogada, pelo período permi�do em lei, e o número de cotas de bolsa poderá ser
aumentado, mediante interesse da ins�tuição e disponibilidade de recurso financeiro adicional, hipótese em que haverá re�ficação do prazo
definido no item 3.1 deste Edital.

 

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

4.1. O(a)s contemplado(a)s deverão apresentar, à ProEC, um relatório final, circunstanciado, de execução da a�vidade.

4.1.1. O relatório final, circunstanciado, deverá ser entregue, à ProEC, até 15 (quinze) dias após o pagamento da úl�ma cota de bolsa, através do
e-mail "secretaria.proec@unifesp.br", em formato PDF.

4.1.2. No assunto do e-mail, informar "relatório a�vidades apoio cursinhos comunitários 2021".

4.1.3. O relatório encaminhado deverá incluir a assinatura do coordenador do cursinho comunitário, como indicação de sua anuência com o
conteúdo redigido.

4.2. O não cumprimento desta obrigação, prevista no item 4.1 e seus subitens, excluirá o servidor solicitante e o projeto/ programa
contemplado de par�cipar de outros editais da PROEC/ UNIFESP, até que a pendência seja sanada.

Boletim de Serviço Eletrônico em 28/12/2020 
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5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Serão aceitos pedidos de inscrição enviados no período de 28/12/2020 a 01/02/2021 (encerramento às 23:59h – horário de Brasília/DF).

5.2. As inscrições serão recebidas, exclusivamente, pelo endereço eletrônico "secretaria.proec@unifesp.br", no período entre 08 horas, do dia
28 de dezembro de 2021, até às 23 horas e 59 minutos, do dia 01 de fevereiro de 2021, observado o horário oficial de Brasília (DF).

5.3. O pedido de inscrição deverá ser encaminhado, via e-mail, em formato PDF, com o nome do projeto, o código de credenciamento no SIEX, e
cópia (digitalizada) do crachá ins�tucional do responsável pelo cursinho.

5.4. A efe�vação da inscrição ocorrerá após a confirmação do recebimento da mesma, que será enviada para o endereço eletrônico do(a)
solicitante.

5.5. A ProEC não se responsabilizará por inscrição não recebida por mo�vos de ordem técnica, a exemplo de falha nos computadores, falhas de
comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

5.6. O solicitante deverá enviar o projeto conforme orientações e critérios descritos no item 2 deste edital.

5.7. O envio do pedido de inscrição fora do período, bem como a ausência de qualquer documento solicitado e/ou u�lização de
outro modelo de formulário que não o descrito neste Edital, fará com que a inscrição seja indeferida.

 

6. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS

6.1. Os projetos serão avaliados e selecionados por um comitê, designado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em conjunto com as Câmaras
de Extensão de cada Campus, sendo 2 (dois) representantes da ProEC e 1 (um) representante do Campus, que avaliarão os seguintes critérios:

6.1.1. Qualidade técnica do projeto: coerência da proposta com os requisitos indicados neste Edital, consistência das informações,
exequibilidade e redação do projeto (qualidade do texto e registro linguís�co adequado, conforme as normas vigentes da língua portuguesa).

6.1.2. Aspectos sociais do projeto: par�cipação da comunidade universitária, acessibilidade/democra�zação do acesso de membros da
comunidade, carga horária (dias da semana e horário de aula).

6.2. Ao final da avaliação, o comitê atribuirá, a cada proposta, uma nota entre zero e 10 (dez), conforme os critérios acima, e atribuindo pesos
distribuídos da seguinte maneira:

6.2.1. Qualidade técnica do projeto:

6.2.1.1. Peso 1,5 – Coerência da proposta ao edital;

6.2.1.2. Peso 1 – Consistência das informações;

6.2.1.3. Peso 1 – Exequibilidade;

6.2.1.4. Peso 0,5 – Redação do projeto.

6.2.2. Aspectos sociais do projeto:

6.2.2.1. Peso 2 – Par�cipação comunidade universitária e papel do estudante de graduação nas a�vidades;

6.2.2.2. Peso 2 – Qualidade técnica do projeto,

6.2.2.3. Peso 1 – Acessibilidade / democra�zação do acesso da sociedade e

6.2.2.4. Peso 1 – Carga horária (dias da semana e horário de aula).

6.4. A classificação será em ordem decrescente, considerando a soma das notas atribuídas a cada proposta avaliada.

 

7. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

7.1. O resultado da seleção será publicado no endereço eletrônico da ProEC (h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/), a par�r do dia 19 de
fevereiro de 2021.

 

8. DOS RECURSOS

8.1. Os recursos referentes ao resultado deste edital deverão ser enviados para o endereço eletrônico "secretaria.proec@unifesp.br", até 2
(dois) dias úteis, contados a par�r da data de divulgação dos resultados.

8.2. No campo ASSUNTO, da mensagem, o(a) proponente deverá iden�ficar: "Recurso edital 637/2020".

8.3. Os recursos serão avaliados pela Comissão de Seleção, indicada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para o Edital ProEC Nº
637/2020, que decidirá, soberanamente, pelo deferimento ou indeferimento do mesmo.

8.3.1. Não caberá recurso contra a decisão da Comissão.

8.4. Não será aceita interposição de recurso em formato, prazo e condições diferentes das especificadas neste Edital.

 

9. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL
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9.1. O resultado final da seleção será publicado no endereço eletrônico da ProEC (h�p://www.unifesp.br/reitoria/proex/), a par�r do dia 24 de
fevereiro de 2021.

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. As informações prestadas, bem como as documentações apresentadas, serão de inteira responsabilidade do solicitante.

10.2. Esclarecimentos e informações adicionais sobre o conteúdo deste edital podem ser ob�dos por meio do e-mail:
"secretaria.proec@unifesp.br".

10.3. A Comissão Avaliadora reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente edital.

10.4. O coordenador do projeto será responsável por selecionar e encaminhar os dados do(a) estudante bolsista, para a ProEC, conforme prazo
estabelecido.

10.5. A bolsa não implicará, sob hipótese alguma, em vínculo emprega�cio com a UNIFESP.

10.6. Durante a vigência da bolsa, caso o(a) bolsista seja contemplado com alguma bolsas financiada por outro órgão de fomento, ou passe a ter
vínculo emprega�cio com terceiro, deverá informar à ProEC e à coordenação do cursinho comunitário, para que haja a imediata suspensão do
pagamento da bolsa, sob pena de ter que devolver as cotas que tenha recebido em sobreposição com outra fonte de pagamento.

 

 
 

Profa. Dra. Raiane Patrícia Severino Assumpção
Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

ProEC - Unifesp

Documento assinado eletronicamente por Raiane Patricia Severino Assumpção, Pro-Reitor(a) de Extensão e Cultura, em 27/12/2020, às
22:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0545585 e o código CRC 07262E67.

Rua Sena Madureira, 1500 - Bairro Vila Clemen�no - São Paulo - SP CEP 04021-001 - h�p://www.unifesp.br

 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.126965/2020-56 SEI nº 0545585

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

