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EDITAL do Programa de Incentivo às Atividades Culturais (ProCult) - 01/2016 

  BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a sua Coordenadoria Cultural tornam pública a abertura das 
inscrições destinadas a selecionar Programas e Projetos de extensão universitária, para o Programa de 
Incentivo às Atividades Culturais (ProCult) - Bolsas de Extensão ano de 2016 (Edital nº 01/2016). 

1. Preâmbulo 

O ProCult 2016 é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com ênfase 
nas atividades artísticas e culturais, nas em suas mais diversas manifestações, visando fortalecer a 
institucionalização de uma política cultural de extensão na UNIFESP nessa perspectiva. Com o presente, a 
Pró-Reitoria de Extensão e sua Coordenadoria Cultural estimam dar visibilidade a ações que já vêm sendo 
desenvolvidas pela comunidade acadêmica, permitindo que pessoas interessadas experimentem novas 
práticas e sensibilizem públicos não familiarizados com esses universos.  

Assim, buscamos: 

1.1. Apoiar programas e projetos de extensão, que contribuam para a implementação de ações nas áreas 
culturais e linguagens como Artes Cênicas; Artes Plásticas, Artes Gráficas e congêneres; Audiovisual; 
Cultura Popular; Dança; Formação e Capacitação; Fotografia; Literatura; Música; Patrimônio; Pesquisa 
Cultural, impulsionando a formação de sujeitos para a promoção e o acesso aos bens culturais. 

1.2. Estimular desenvolvimento das iniciativas de extensão na área cultural que promovam a visão crítica 
dos estudantes por meio do contato direto com realidades concretas e o diálogo entre os saberes 
acadêmicos e populares. 

 
2. Definições: 
2.1. Entende-se por Extensão o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 
promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, mediados por 
estudantes de graduação orientados por um ou mais professores, dentro do princípio constitucional da 
articulação entre Ensino e Pesquisa. 
2.2. Entende-se por Projeto de Extensão o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, 
social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 
2.3. Entende-se por Programa de Extensão o conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, 
de caráter multidisciplinar e integrado às atividades de pesquisa e de ensino. Tem caráter orgânico-
institucional, integração no território e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e orientação para um 
objetivo comum, sendo executado, a médio e longo prazos, por estudantes orientados por um ou mais 
professores da instituição. 
2.4. Entende-se por Bolsa de Extensão, o auxílio financeiro dispensado a um Programa ou a um Projeto de 
Extensão (vinculado ou não a Programa), pago a estudante(s) da UNIFESP, escolhido(s) pela Coordenação 
do Programa/Projeto, de acordo com o desempenho das atividades vinculadas ao Programa ou Projeto 
escolhido.  
2.5. Entende-se por Atividades Artístico-culturais as ações de ensino-aprendizagem que, por meio de 
diferentes linguagens em plurais manifestações, promovam a criação e difusão de produtos artísticos e 
culturais que veiculem o respeito à dignidade; a aceitação da diversidade sócio-cultural, a superação da 
intolerância e dos mais diversos tipos de preconceitos.  
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo Geral 

Incentivar os estudantes de graduação da UNIFESP a participar das atividades de extensão universitária na 
área artístico-cultural. 

3.2. Objetivos Específicos 

- Apoiar, através da concessão de Bolsas de extensão, o desenvolvimento de Programas ou Projetos 
(vinculados ou não a Programas), que deverão estar de acordo com a Política Nacional de Extensão, 
com a Política de Extensão da Universidade e com a consolidação de uma política cultural na 
Universidade; 

- Estimular a participação dos estudantes da UNIFESP em ações de extensão, com vistas a proporcionar 
oportunidades para que sejam protagonistas de sua própria formação;    

- Fomentar o contato com as manifestações artísticas e promover a interação entre comunidade e 
universidade (de forma contínua e aprofundada) e oferecer condições para a comunidade atuar no 
espaço da universidade. 

- Contribuir para a consolidação de uma política cultural na UNIFESP, divulgando o saber científico 
vinculado às manifestações artísticas e fomentando ações interdisciplinares e integradas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão apresentar propostas a este edital, programas ou projetos que:  
a) estejam afinados com o objetivo do edital; 

b) envolvam estudantes de graduação regularmente matriculados na instituição;  

c) desenvolvam atividades de extensão vinculadas a um curso de graduação, acompanhadas por pelo 
menos um professor e que seja contada como crédito curricular; 

d) estimulem a pesquisa, a produção e a circulação da arte e da cultura nos e entre os campi; 

e) possibilitem a vivência com a comunidade extra universitária e o diálogo entre os saberes acadêmicos e 
populares. 
 

5. NÚMERO DE BOLSAS E VALOR 

Serão concedidas nesse processo seletivo 20 Bolsas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma. 
 

5.1. DURAÇÃO 

As Bolsas terão duração de 06 meses (julho/2016 a dezembro/2016). 

5.2. PROPONENTES 

Poderão ser proponentes Coordenadores de Programas e Projetos Sociais de Extensão Universitária 
da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP, cujas ações estão centradas nas atividades artísticas e 
culturais nas suas mais diversas manifestações e que apresentam condições de participação como prevê o 
ítem 3 deste Edital. 
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6. AS PROPOSTAS APRESENTADAS PARA ESTE EDITAL DEVERÃO EXPLICITAR OS SEGUINTES ITENS 
NO FORMULÁRIO ON LINE: 

 
1. Natureza Acadêmica 
2. Relação com a sociedade  
3. Fundamentação teórica 
4. Objetivos 
5. Metodologia 
6. Participantes 
7. Cronograma de execução  
8. Acompanhamento e Avaliação 
9. Equipe  
10. Infra-Estrutura 
11. Número de Bolsas para estudantes de graduação  
12. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas  
13. Área temática (Áreas e Linhas de Extensão) 
14. Linha Programática 

 

7. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
a) Os formulários (as propostas) disponibilizados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) 

pela Câmara de Extensão e Cultura de cada Unidade Acadêmica, serão pré-selecionados 
pela equipe técnica da referida Pró-reitoria de acordo com os itens abaixo, de caráter 
eliminatório; 

b) b) as propostas que atenderem os critérios serão apreciadas por Consultores ad hoc 
designados pela PROEC, que seguirão os critérios de avaliação abaixo: 

 

Itens Avaliados Peso 

Preenchimento do formulário on line para submissão à Câmara de Extensão e Cultura (eliminatório) 
1. Nível de exequibilidade   1,0 

2. Indicadores de impacto (externo à Unifesp e interno) 2,0 

3. Articulação com ensino e pesquisa 1,0 

4. Importância na formação dos alunos (interdisciplinar) 2,0 

5. Potencial para geração de produtos, processos e/ou inovação 1,0 

6. Coerência do cronograma com a proposta apresentada 1,0 

7. Coerência entre objetivo e fundamentação teórica 1,0 

8. Equipe (papel do extensionista, dos alunos, coordenador e voluntários) 1,0 
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8. COMPROMISSOS DO COORDENADOR: 

− Participar das atividades sugeridas pela Câmara de Extensão e Cultura da Unidade 
Acadêmica e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;  

− Encaminhar à Câmara de Extensão e Cultura – PROEC e à Coordenadoria de 
Programas e Projetos Sociais, relatórios semestrais do projeto e programa, com 
ênfase ao desempenho, aprendizado e construção pel@(s) bolsista(s) – no sexto 
mês da bolsa e no findar da bolsa.  

− Realizar com os Bolsistas o planejamento e a avaliação, acompanhar a realização das 
atividades pelos bolsistas  e a avaliação da comunidade; 

− Substituir o Bolsista, no caso do não cumprimento das atividades assumidas ou quando 
necessário; 

− Divulgar e publicar o processo seletivo e os resultados parciais ou finais do programa/ 
projeto; 

− Solicitar certificados aos bolsistas, utilizando o modelo de solicitação da home Page de 
Programas e Projetos Sociais 

− Apresentar resultados parciais ou finais no Congresso Acadêmico da UNIFESP, nas 
modalidades pôster ou oral.  

 

9. COMPROMISSOS DO BOLSISTA: 

− Participar de atividades sugeridas pelo Coordenador do Programa/ Projeto, pela Câmara 
de Extensão e Cultura e pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;  

− Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias do Programa/ Projeto;  

− Realizar as atividades propostas; 

− Apresentar resultados parciais ou finais no Congresso Acadêmico da UNIFESP, no 
formato pôster e/ou apresentação oral.  

− Divulgar e/ ou publicar os resultados parciais ou finais.   

Importante: o não cumprimento dos compromissos acarretará devolução à Instituição da(s) parcela(s) 
recebida(s) da Bolsa e impedirá a solicitação de Bolsas no ano consecutivo pelo coordenador.  

 

10. CERTIFICAÇÃO DO BOLSISTA 

Ao final do período de concessão da(s) Bolsa(s), o(s) estudante(s) bolsista(s) receberá(ão) certificado de 
participação, mediante envio à PROEC/UNIFESP do relatório final, apresentação do trabalho final no 
congresso Acadêmico da UNIFESP (como descrito no item anterior) e solicitação, via e-mail, em formulário 
próprio (na home Page da PROEX) feita pelo coordenador, constando o período de atuação e o 
Programa/Projeto.  
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11. REGRAS GERAIS E FLUXO  
 

− O período de inscrição será de 09/05/2016 ao dia 20/05/2016. 

− Para participar do Processo Seletivo o proponente deverá preencher completamente o 
formulário de "Inscrição" contendo as informações elencadas no item 6 deste Edital, somente 
via on-line (Internet), clicando no link “Inscreva-se” abaixo. 

− Após o preenchimento do formulário de “Inscrição” (on line) será gerado um protocolo. É 
importante guardar esse número; com ele será possível fazer alterações no formulário apenas 
durante o período das inscrições. 

− Cada coordenador poderá solicitar, por proposta, no máximo 3 (três) Bolsas. 

− Os formulários on line, apreciados pela respectiva Câmara de Extensão, deverão ser 
disponibilizados para a PROEC até no máximo dia 26/05/2016, impreterivelmente, para 
avaliação ad Hoc.  

 
INSCREVA-SE 

12. Calendário 2016 

05/05/2016 Lançamento e divulgação do edital  
09/05/2016 Início das inscrições das propostas on line 

20/05/2016 Data limite para recebimento das inscrições on line pela Câmara de Extensão e 
Cultura 

21 a 26/05/2016 Apreciação e autorização das propostas (formulários on line) pela Câmara de 
Extensão e Cultura 

27/05/2016 a 
09/06/2016 Avaliação e Seleção das propostas (formulários) pela Proec 

10/06/2016 Divulgação dos resultados  
13 e 14/06/2016 Interposição de Recurso 
20/06/2016 Divulgação do Resultado Final 
01/07/2016 Início Bolsa de extensão 
Dezembro/2016 Entrega do relatório parcial das atividades no período de vigência da bolsa 

2017 Apresentação de trabalhos no Congresso Acadêmico UNIFESP (oral/pôster) e 
entrega do relatório técnico final das atividades de extensão 

 
Profª. Dra. Florianita Coelho Braga Campos  

Pró-Reitora de Extensão 
 

Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann 
Coordenadora de Cultura 

 
Miriam Regina Macieira 

Coordenadora Administrativa de Programas e Projetos Sociais  
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