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EDITAL N.º 001/2016  
 
 

 
O Centro Universitário Tiradentes – Unit, com sede na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 
nº 5017, Bairro Cruz das Almas, Maceió – Alagoas, considerando a legislação em vigor, torna 
público este Edital e convida os docentes e discentes desta instituição a apresentarem 
propostas para participar do Programa de Bolsa Institucional em Extensão, Cultura e Esporte 
2016. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. DOS OBJETIVOS: 

 
1.1. O Programa Institucional de Bolsa Interna de Extensão do Centro Universitário 

Tiradentes tem como objetivos: 
1.1.1. Contribuir para a formação acadêmica, profissional e cidadã, fruto das 

experiências dos alunos e professores, realizadas junto às comunidades interna e 
externa ao Centro Universitário Tiradentes; 

1.1.2. Apoiar projetos desenvolvidos pela comunidade acadêmica do Unit que 
estejam em consonância com a resolução vigente de extensão; 

1.1.3. Estimular a participação de estudantes do Unit em ações de extensão, com 
vistas a promover a cidadania e a inclusão social, bem como a aprendizagem 
mediante relação teoria e prática; 

1.1.4. Apoiar projetos, preferencialmente integrados ao ensino e à pesquisa, com foco 
nas temáticas previstas no Plano Nacional de Extensão – PNE: (1) Saúde, (2) 
Educação, (3) Cultura, (4) Tecnologia, (5) Direitos Humanos, (6) Trabalho, (7) 
Meio ambiente (8) e Comunicação; 

1.1.5. Priorizar a transferência de tecnologias capazes de permitir a sustentabilidade 
de comunidades localizadas preferencialmente na circunvizinhança ao Campus 
Amélia Maria Uchôa e Dona Nena;  

1.1.6. Contribuir para a transformação social da comunidade alvo; 
1.1.7. É recomendável a aproximação com instituições parceiras visando o 

desenvolvimento de projetos de extensão com vistas à interação transformadora 
entre o Centro Universitário e os demais setores da sociedade; 

1.1.8. Apoiar projetos desenvolvidos em parceria com representações do poder local 
dos Municípios, em ações de complementaridade a programas integrantes de 
políticas públicas locais, regionais e/ou nacionais. 
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2. DO CRONOGRAMA 
 

2.1. Este Edital ficará aberto para submissão de propostas de projetos de extensão, 
conforme cronograma estabelecido abaixo: 

Atividades Prazos 
Publicação do Edital pela Coordenação de Extensão 04/02/2016 
Período de Inscrição para estudantes 04/02/2016 a 29/02/2016 
Divulgação dos resultados 07/03/2016 
Confirmação de interesse pelo estudante 10/03/2016 
Início das atividades do bolsista 14/03/2016 
 

3. DA DISTRIBUIÇÃO E DURAÇÃO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 
 
3.1. Serão concedidas 04 (quatro) bolsas institucionais para modalidade de iniciação em 

extensão, cultura ou esporte; 
3.2. As bolsas terão duração de 10 meses, iniciando-se em 14/03/2016, com término em 

14/12/2016. 
 

4. DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES  
 

4.1. Para bolsistas: 
 

4.1.1. estar regularmente matriculado em curso de graduação no Unit; 
4.1.2. não estar cursando o primeiro e nem o último período do curso de graduação 

para ingresso no Programa; 
4.1.3. não manter vínculo empregatício e nem ser beneficiário de outro tipo de bolsa 

oficial; 
4.1.4. ter disponibilidade para cumprir as atividades previstas no projeto. 

 
4.2. Para Coordenadores/Orientadores 

 
4.2.1. ser servidor do Unit; 
4.2.2. estar com seu currículo lattes atualizado; 
4.2.3. Para efetivação da inscrição o candidato deverá apresentar à Coordenação de 

Extensão: 
4.2.3.1. O Formulário de Projeto/Atividade de Extensão preenchido, disponível 

na Coordenação de Extensão ou no endereço: www.al.unit.br; 
4.2.3.2. Formulário de Registro de Bolsista de Extensão, disponível na 

Coordenação de Extensão ou no endereço: www.al.unit.br 
4.2.3.3. Plano de Trabalho – Projeto/Atividades de Extensão – assinado pelo 

coordenador do curso ao qual o aluno tem vinculo e pelo coordenador do 
projeto de extensão, no qual o estudante tenha interesse em se vincular.  

4.2.3.4. Comprovante de matrícula do Discente; 
4.2.3.5. Termo de Compromisso do Discente Bolsista; 
4.2.3.6. Termo de Compromisso do Coordenador. 
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4.3. Dos Coordenadores de Projetos  
 

4.3.1. Poderão apresentar propostas os docentes do Unit que possuam a titulação de 
especialista, mestre ou doutor e mantenham vínculo empregatício com a 
instituição durante o período de vigência da bolsa. 

 
5.  COORDENADOR DE PROJETOS 

 
5.1. Poderão se candidatar a solicitar bolsas todos docentes integrantes do quadro de 

pessoal do Unit. 
 
6. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 
 

6.1. Quanto ao Estudante: 
 

6.1.1. Poderá concorrer a uma bolsa de extensão o estudante de graduação que 
cumpra as seguintes condições: 
 

a) Estar cursando entre o 2º período e o penúltimo período, do curso no qual está 
matriculado;  

b) Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos;  
c) Não receber remuneração em quaisquer outros programas institucionais 

durante a vigência da bolsa; 
d) Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos 

compromissos assumidos, anteriormente, em Projetos, Atividades ou 
Programas de Extensão; 

e) Atender às exigências determinadas pelo perfil da atividade; 
f) Dispor de 16 (dezesseis) horas semanais para atuar na atividade;  
g) Ter média ponderada igual ou superior a 7,0 (sete); 
h) Apresentar Currículo Lattes atualizado e comprovantes; 
i) Poderão participar do processo alunos vinculados ao PROUNI e FIES. 
 

6.2. A bolsa de extensão será interrompida: 
 

a) Em caso de conclusão, trancamento ou desistência do curso de graduação; 
b) Pela prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos 

da disciplina própria da instituição, garantida a ampla defesa e o contraditório; 
c) Em decorrência do não atendimento das determinações deste Edital; 
d) Por iniciativa própria, mediante prévia comunicação, ao coordenador e envio 

de relatório das atividades realizadas juntamente com o formulário de 
substituição/desligamento a Coordenação de Extensão, com antecedência 
mínima de 20 (vinte) dias. 

e) Por solicitação do Coordenador dos Projetos, Atividades ou Programas de 
Extensão mediante justificativa. 

 
6.3. Quanto ao Coordenador dos Projetos, Atividades ou Programas de Extensão: 
 

6.3.1. O Coordenador deverá manter seu currículo na Plataforma Lattes atualizado e 
apresentar comprovação; 
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6.3.2. Indicar o candidato à bolsa com o perfil adequado e a formação compatível 
para as atividades previstas no projeto; 

6.3.3. Conceder ao estudante no momento da indicação o Termo de Compromisso 
assinado, comprometendo-se formalmente com a orientação do bolsista. 

6.3.4. Elaborar o Plano de Trabalho detalhado do bolsista; 
6.3.5. Requerer junto Coordenação de Extensão, quando for o caso, e 

justificadamente por escrito o desligamento do bolsista; 
6.3.6. Orientar o bolsista no desenvolvimento das atividades de extensão; 
6.3.7. Orientar o bolsista na elaboração de relatórios e de outros trabalhos técnicos, 

bem como nas suas apresentações em congressos, seminários ou outros eventos. 
 

7. DA DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 
 

7.1. A concessão de bolsa de extensão respeitará o quantitativo previsto no item 3.1 deste 
Edital; 

7.2. Cada Curso poderá inscrever até 02 (dois), Projetos, Atividades ou Programa por 
Edital; 

7.3. As bolsas de extensão serão pagas no valor de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um 
real) mensais; 

7.4. O quantitativo fixado no item 3.1 deste edital, não impede a participação do estudante 
em Projetos, Atividades ou Programas de Extensão de forma voluntária. 

 
8. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
8.1. A inscrição nos Projetos, Atividades ou Programas de Extensão deverá ser feita 

exclusivamente por meio de formulário específico, disponível no endereço: 
www.al.unit.br, no período entre 01 a 29 de fevereiro de 2016, através do 
preenchimento dos itens abaixo, observando que as informações serão avaliadas 
segundo os critérios do item 9 deste Edital: 

a) título do projeto; 
b) introdução; 
c) objetivos; 
d) justificativa; 
e) público alvo e impacto comunitário com descrição de resultados esperados; 
f) metodologia e proposta de sistematização e difusão dos conhecimentos 

gerados; 
g) cronograma de execução das atividades acadêmicas; 
h) plano de trabalho do(s) bolsista(s);  
i) termo de compromisso assinado pelo(a) aluno(a); 
j) termo de compromisso assinado pelo(a) coordenador(a) do projeto; 
k) currículo lattes e comprovantes dos(as) alunos(as); 
l) currículo lattes e comprovantes do(a) professor(a)  

 
8.2. Cada docente poderá inscrever até 2 (dois) projetos, atividades ou programas de 

extensão. 
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9. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DOS 
PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
9.1. Caberá à COPPE e à Coordenação de Extensão a análise e o julgamento das 

propostas, obedecendo às seguintes etapas: 
• Análise Técnica: etapa preliminar e eliminatória realizada pela equipe técnica da 

Coordenação de Extensão, a qual procederá à análise formal das propostas em 
consonância às exigências definidas no presente Edital; 

• Análise de Mérito: será realizada por parecerista do Comitê Científico; 
• Os projetos receberão notas de 0,0 a 10,0 – sendo aprovados aqueles que obtiverem 

nota igual ou superior a 7 (sete). 
9.2. Os projetos serão selecionados por ordem de classificação, considerando a clareza e a 

coerência da proposta de atividade, com base nos seguintes critérios/pontuação: 
 
Critérios  Pontuação 

Máxima 
1. Relevância Acadêmica – Articulação das atividades de 

extensão propostas com o ensino e/ou com a pesquisa, 
explicitando os impactos técnico-científico, pessoal e social na 
formação dos alunos, sistematização e comunicação dos 
trabalhos a serem produzidos (relatórios, recursos didáticos, 
artigos e outros). 

3,0 

2. Alcance Social da Proposta – Compromisso com ações 
voltadas para a superação das desigualdades sociais e/ou 
melhoria da qualidade de vida de segmentos em situação de 
vulnerabilidade social. A explicitação do alcance social da 
proposta está representada neste item com a especificação do 
público direto e indireto a ser beneficiado pelo projeto. 

3,0 

3. Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade da proposta – 
Proposta integradora com envolvimento de, no mínimo, 02 áreas 
do conhecimento caracterizada pela interação de modelos e 
conceitos com consistência teórica, metodológica e operacional, 
envolvendo professores, técnicos e alunos de 02 ou mais cursos. 

2,0 

4. Articulação e envolvimento de outros parceiros – Projeto 
envolvendo outros segmentos da sociedade (órgãos 
governamentais, sociedade civil, movimentos sociais, empresas 
privadas) com ou sem contrapartida financeira externa (recursos 
de convênios, editais, parcerias) e/ou outros apoios. 

2,0 

Total 10,0 
 

10. DA ELIMINAÇÃO DOS PROJETOS  
 

10.1. Serão eliminados os projetos que: 
10.1.1. Não atenderem aos objetivos deste Edital 
10.1.2. Cuja metodologia não esteja adequada aos objetivos propostos pelo projeto; 
10.1.3. Cujo cronograma não atenda aos objetivos e metodologias propostos pelo 

projeto. 
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11. DA ELIMINAÇÃO DO ALUNO 
 

11.1.1. Que estejam respondendo a processo disciplinar; 
11.1.2. Que estejam inadimplentes com suas obrigações acadêmicas, pecuniárias ou 

monetárias com a instituição e, inclusive, seus demais setores; 
11.1.3. Que apresentem indisponibilidade de horários; 
11.1.4. Não estejam em litígio judicial com a instituição; 
11.1.5. Que tenham sofrido penalidades disciplinares. 

 
12. DO RESULTADO  

 
12.1. O resultado final será tornado público pela Coordenação de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão por meio de relação fixada nos Quadros de Avisos da 
instituição e no endereço: www.al.unit.br até o dia 08 de março de 2016. 

 
13. DAS RESPONSABILIDADES 
 

13.1. Do aluno bolsista e voluntário: 
 

13.1.1. Desenvolver as atividades de acordo com o Plano de Trabalho apresentado 
pelo coordenador; 

13.1.2. Assinar frequência diária, emitida pela Coordenação de Extensão; 
13.1.3. Apresentar relatório mensal das atividades desenvolvidas no projeto e relatório 

final; 
13.1.4. Cumprir a carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais em atividades 

exclusivas do projeto, atividade ou programa de extensão; 
13.1.5. Apresentar semestralmente a Coordenação de Extensão, anexo aos relatórios, 

os documentos que comprovem ser aluno regularmente matriculado nos cursos 
ofertados pelo Unit e estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos;  

13.1.6. Apresentar ao término da ação de extensão artigo de caráter acadêmico com 
vista à participação na Semana de Pesquisa – SEMPESq e/ou apresentar 
resultados do projeto em forma de banner para participar da Semana de Extensão 
– SEMEx; 

13.1.7. Apresentar ao Coordenador do Projeto, quando for o caso, com antecedência 
mínima de 30 dias, proposta de desligamento da atividade. 

 
13.2. DO COORDENADOR DO PROJETO, ATIVIDADE OU PROGRAMA 

DE EXTENSÃO: 
 

13.2.1. É responsabilidade do Coordenador do Projeto de extensão contemplado: 
13.2.1.1. Orientar o aluno bolsista e voluntário nas distintas fases do trabalho de 

extensão, inclusive na elaboração de relatórios e material para apresentação 
dos resultados em atividades de extensão; 

13.2.1.2. Coordenar as atividades do(s) aluno(s) bolsistas e voluntário(s) de 
acordo com o Plano de Trabalho; 

13.2.1.3. Apresentar uma avaliação de desempenho de cada aluno bolsista e 
voluntário ao final das atividades. 

13.2.1.4. Incentivar a produção de artigo de caráter acadêmico com vista à 
participação na Semana de Pesquisa - SEMPESq e/ou apresentar resultados 
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do projeto em forma de banner para participar da Semana de Extensão - 
SEMEx. 

 
13.3. DEVERES DOS COORDENADORES DE CURSOS 

 
13.3.1. Caberá a Coordenação do curso ao qual se vincula o projeto incentivar a 

participação dos alunos e professores nos projetos, atividades ou programas de 
Extensão do Unit e o cumprimento das normas previstas no presente Edital. 

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

14.1. A bolsa de extensão ou o voluntariado não caracterizam, sob qualquer hipótese, 
vínculo empregatício do estudante com a instituição. 

14.2.  Os bolsistas ou voluntários só poderão assumir o exercício de suas atividades 
após assinarem Termo de Compromisso (modelos em anexo) com o Unit. 

14.3. 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 voluntários que passarão à condição de bolsistas. 

14.4. O aluno bolsista deve entregar até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês um 
relatório de suas atividades de extensão realizadas durante o mês vigente e assinar a 
frequência. O não cumprimento representa a suspensão do pagamento da bolsa no 
referido mês.   

14.5. O pagamento mensal do bolsista estará condicionado à frequência do aluno 
atestada pela Coordenação de Extensão; 

14.6. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e julgados pela 
Coordenação de Extensão e pela Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e 
Extensão.  

 
O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Maceió, 03 de fevereiro de 2016. 
 
 

 
________________________ 

Jailton Pereira Nicácio 
Coordenador de Extensão 

 
 
 

________________________ 
Daniela do Carmo Kabengele 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 
 
 

________________________ 
Dario Arcanjo de Santana 

Reitor 


