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EDITAL Nº 01/PROCEA/UNIR/2020
Processo nº 999055403.000090/2019-48
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, por intermédio
da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s - PROCEA, conforme dispõe o Decreto n.º 7.416, de 30 de dezembro de
2010, o Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, a Resolução n.º 111/2019-CONSEA, a Resolução nº 178/CONSAD, de 02 de junho
de 2017, Resolução 120/2014-CONSAD e Portaria Norma va do MEC n.° 39, de 12 de dezembro de 2007, fará seleção de
Programas e Projetos de Extensão Universitária, ins tucionalizados pela PROCEA, para a concessão de Bolsas de Extensão e
Cultura, nas modalidades Ampla Concorrência e Ação Aﬁrma va, conforme as especiﬁcações constantes do presente Edital. O
prazo de validade deste Processo Sele vo é de 1 (um) ano, a contar da data da sua publicação, não sendo possível sua
prorrogação.
1.

DO OBJETO
1.1.
O presente Edital tem como obje vo a seleção de Programas e Projetos para concessão de Bolsas de Extensão
e Cultura, vinculadas ao Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Rondônia,
compreendidas da seguinte forma:
IBolsa de Extensão – Ampla concorrência (AC), compreendida como o valor pago, a tulo de bolsa, ao
discente vinculado a ação de extensão, que desenvolve a vidade de caráter extensionista em qualquer área
temá ca, exceto a de cultura.
II Bolsa de Extensão – Ação Aﬁrma va (AF), compreendida como o valor pago, a tulo de bolsa, ao
discente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, vinculado a ação de extensão, que desenvolve
a vidade de caráter extensionista em qualquer área temá ca, exceto a de cultura.
III Bolsa de Cultura – Ampla concorrência (AC), compreendida como o valor pago, a tulo de bolsa, ao
discente vinculado a ação de extensão, que desenvolve a vidade de caráter extensionista na área de cultura.
IV Bolsa de Cultura – Ação Aﬁrma va (AF), compreendida como o valor pago, a tulo de bolsa, ao discente
em situação de vulnerabilidade socioeconômica, vinculado a ação de extensão, que desenvolve a vidade de
caráter extensionista na área de cultura.

2.

DOS OBJETIVOS
2.1.

Os obje vos do Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e de Cultura da Universidade de Rondônia são:
I-

Fomentar ações de cultura e extensão promovidas pela ins tuição;

II Possibilitar aos discentes vinculados aos cursos de graduação presenciais da Universidade Federal de
Rondônia, através da concessão de bolsas, a par cipação em ações de cultura e extensão.
III Consolidar a vidades de cultura e extensão, em ar culação com as prá cas acadêmicas de ensino e
pesquisa, visando à interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade por meio de
processo interdisciplinar, educa vo e cultural.
2.2.

Os obje vos do Programa de Assistência Estudan l da Universidade Federal de Rondônia são:
IPossibilitar aos discentes vinculados aos cursos de graduação presenciais da UNIR que estejam em
condição de vulnerabilidade econômica e social, a permanência na educação superior e o desenvolvimento de
seus estudos;
II Atuar de forma preven va nas situações de repetência e evasão decorrentes da insuﬁciência de
condições ﬁnanceiras e/ou de déﬁcit de aprendizagem a estudantes com deﬁciência ou transtornos globais do
desenvolvimento; e
III Fomentar a extensão e cultura, em ar culação com as prá cas acadêmicas de ensino e pesquisa, visando
à interação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade por meio de processo
interdisciplinar, educa vo, cultural e cien ﬁco.

3.

DAS DEFINIÇÕES
/

IExtensão Universitária: Processo interdisciplinar, educa vo, cultural, cien ﬁco e polí co que promove a
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade.
II Programa de Extensão: Conjunto ar culado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos),
preferencialmente integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino. Tem caráter orgânico-ins tucional,
clareza de diretrizes e orientação para um obje vo comum, sendo executado a médio e longo prazo.
III Projeto de Extensão: Ação processual e con nua de caráter educa vo, social, cultural, cien ﬁco ou
tecnológico, com obje vo especíﬁco e prazo determinado.
4.

DOS PROPONENTES
4.1.
Poderão ser proponentes docentes em efe vo exercício de suas a vidades, que atuem como Coordenadores
de Ações de Extensão Universitária, nas modalidades Programa ou Projeto, cujas ações estejam previamente aprovadas no
Conselho de Departamento a que se vincula o Coordenador e que possuam cer dão de extensão emi da ou código da
proposta do SIGAA, Módulo Extensão.
4.2.
O docente poderá inscrever apenas uma proposta como coordenador (a), podendo par cipar de mais uma
proposta como membro da equipe de execução, observando a carga horária.

5.

DO VALOR E NÚMERO DE BOLSAS
5.1.
O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de Extensão e de Cultura,
sendo até 50 bolsas na modalidade Ampla Concorrência e de até 75 Bolsas na modalidade Ação Aﬁrma va, correspondendo
ao valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês, em um período de 12 (doze) meses, no período de 05 de
maio de 2020 a 04 de maio de 2021, sem prorrogação.
5.1.1.
O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de Cultura,
sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 35 (trinta e cinco) bolsas na
modalidade Aﬁrma va, correspondendo ao valor unitário de R$ 400, 00 (quatrocentos reais) por mês, em um
período de 12 (doze) meses, no período de 05 de maio de 2020 a 04 de maio de 2021, sem prorrogação.
5.1.2.
O presente Edital prevê a aplicação de recursos em forma do pagamento de Bolsas de Extensão,
sendo até 25 (vinte e cinco) bolsas na modalidade Ampla Concorrência, e até 40 (quarenta) bolsas na modalidade
Ação Aﬁrma va, correspondendo ao valor unitário de R$ 400, 00 (quatrocentos reais) por mês, em um período
de 12 (doze) meses, no período de 05 de maio de 2020 a 04 de maio de 2021, sem prorrogação.
5.2.
O apoio aos Projetos e Programas de Extensão e de cultura inscritos e selecionados será deﬁnido, conforme
demanda apresentada e recomendação do Comitê Assessor de Extensão, observando o limite de até 05 (cinco) bolsas para
Programas e de até 3 (três) bolsas para Projetos.
5.3.
Os Programas e Projetos contemplados com mais de 1 (uma) Bolsa, deverão receber, obrigatoriamente, no
mínimo, 1 (uma) Bolsa na modalidade Ação Aﬁrma va, a ser concedida a discente em situação de vulnerabilidade social.
5.4.
A distribuição de bolsas por modalidade será realizada pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudan s, a par r dos critérios do processo de avaliação estabelecidos no item 8 deste edital.
5.5.
Caso o proponente não consiga preencher o quan ta vo de bolsas des nado a ação selecionada, a PROCEA
poderá lançar Manifestação de Interesse das bolsas remanescentes, exclusivamente, aos par cipantes que não foram
contemplados com o limite previsto em Edital.
5.6.
Projetos vinculados a Programa de extensão, que esteja concorrendo a Bolsas do presente edital, poderão
par cipar do processo de seleção, sem prejuízo de classiﬁcação.
5.6.1.
Os projetos de que trata o item anterior, deverão estar acompanhados de declaração do (a)
coordenador (a) do programa, atestando a vinculação do projeto.
5.7.
fomento.

6.

O valor das bolsas será concedido em conformidade com os valores es pulados pelas agências oﬁciais de
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.

Só será aceita proposta apresentada de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

6.2.
Será aceita inscrição de Projetos vinculados a Programa de extensão, que já esteja concorrendo ao presente
Edital, desde que o seu coordenador não seja o coordenador do Programa.
6.3.
As propostas de projetos para bolsas de extensão deverão ser classiﬁcadas de acordo com as seguintes áreas
temá cas: comunicação; direitos humanos e jus ça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e produção; trabalho.
6.4.

As propostas para a área temá ca de cultura serão objeto exclusivo de concessão das bolsas de cultura.

6.5.
As propostas de projetos para bolsas de cultura deverão ser classiﬁcadas de acordo com as seguintes subáreas
temá cas: Arte e Educação; Arte, Comunicação, Cultura das Mídias e Audiovisual; Artes Cênicas; Artes Visuais; Diversidade
Ar s ca e Cultural; Economia Cria va, Gestão Cultural e Polí cas Públicas em Cultura; Música; Literatura; Memória, Museus e
Patrimônio Cultural e Ar s co.
/

6.6.
As propostas apresentadas deverão compreender, em seu cronograma, todo o período de execução das bolsas
e considerar a carga horária de 20h/s de atuação dos bolsistas.
6.7.
A concessão de bolsas de extensão e de cultura deverá estar prevista em programa ou projeto, que preencha
os seguintes requisitos:
IPropostas de ação devidamente ins tucionalizada, de acordo com as normas vigentes, antes do início de
sua execução, sob pena de cancelamento das bolsas concedidas
II -

Ser coordenado por docente, em efe vo exercício de suas a vidades na ins tuição;

III Ser desenvolvido por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à ins tuição, sejam docentes,
servidores técnico-administra vos ou estudantes regulares de graduação ou pós- graduação;
6.8.
7.

Não poderão ser encaminhadas propostas de ação com duração inferior a 10 meses.
DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS

7.1.
As inscrições serão recebidas no período de 13 de janeiro de 2020 a 15 de março de 2020, exclusivamente
através do e-mail pibec@unir.br para o qual deverão ser encaminhadas em uma única mensagem, através do e-mail
ins tucional do servidor, com o tulo “Inscrição no Edital n.º 01/2020 PROCEA”, os seguintes documentos em formato pdf:
I-

Ficha de Inscrição, conforme modelo constante no Anexo I deste Edital;

II Formulário da Proposta, elaborado conforme padrão estabelecido pela PROCEA, de acordo com a
modalidade da ação;
III -

Cer dão de Extensão ou número do código de ins tucionalização via SIGAA

7.2.
Após o envio da proposta por e-mail, o (a) Coordenador (a) receberá conﬁrmação da inscrição em até um dia
ú l após a submissão. Caso não haja o recebimento desta conﬁrmação, o(a) Coordenador(a) deverá entrar em contato com a
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s, através da Diretoria de Extensão e Cultura, com elementos
comprobatórios do envio da inscrição.
7.3.
A Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s não se responsabiliza por inscrições não recebidas
por mo vos técnicos/operacionais aos quais não tenha dado causa.
7.4.
Após o envio da documentação, as informações e os anexos que integram a proposta não poderão ser
alterados, suprimidos ou subs tuídos.
7.5.
No caso de recebimento de proposta em duplicidade, será considerada, para ﬁns de avaliação, as propostas
encaminhadas na data mais an ga.
7.6.
8.

Não serão aceitas propostas enviadas por qualquer outro meio, ou após o prazo ﬁnal deﬁnido neste Edital.
DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS

8.1.
As propostas deverão ser elaboradas em Formulário Padrão da Pró-Reitoria de Extensão, conforme a
modalidade, disponível no endereço eletrônico www.procea.unir.br, tomando como base as linhas de trabalho acadêmico
deﬁnidas e que integrem as áreas temá cas estabelecidas pela Ins tuição, garan ndo a con nuidade das a vidades no
tempo e no território, sempre com a par cipação de estudantes, ar culando-se com as prá cas acadêmicas de ensino e
pesquisa.
8.2.
As propostas deverão ser elaboradas observando as diretrizes da extensão universitária, estabelecidas pela
Polí ca Nacional de Extensão Universitária, com deﬁnição disponível para consulta no endereço www.procea.unir.br, sendo
elas:
8.2.1.

Interação dialógica;

8.2.2.

Interdisciplinaridade e interproﬁssionalidade;

8.2.3.

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão;

8.2.4.

Impacto na formação do estudante;

8.2.5.

Impacto e transformação social.

8.3.
extensão.

As propostas, sempre que possível, deverão considerar produtos e publicações relacionados às ações de

8.4.
A equipe executora das propostas deverá ser composta por, no mínimo, dois terços de pessoas vinculadas à
ins tuição, sejam docentes, servidores técnico-administra vos ou estudantes regulares de graduação ou pós-graduação.
8.5.
As propostas deverão ter contrapar da da(s) unidade(s) e/ou subunidade(s) envolvidas, sob forma de apoio
operacional e de infraestrutura.
9.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO, SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DOS MEMBROS DO COMITÊ ASSESSOR
/

9.1.
A avaliação das propostas será realizada pelo Comitê Assessor de Extensão da Pró- Reitoria de Cultura,
Extensão e Assuntos Estudan s, mediante apresentação de Declaração de Isenção que o torne apto a responsabilizar-se pela
análise e seleção dos programas e projetos e pela recomendação de concessão de bolsas de extensão e bolsas de cultura.
9.1.1.
Considerando o número de propostas recebidas, a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Estudan s poderá nomear, dentre os servidores do quadro, pareceristas ad hoc para avaliação das propostas.
9.2.

Caberá ao Comitê Assessor de Extensão:
9.2.1.

Avaliar e pontuar os programas e projetos que receberão bolsas de extensão e de cultura.

9.2.2.

Julgar o mérito e a abrangência das propostas considerando os seguintes critérios:

Nº

Critério

Avaliação

1

Adequação da proposta às regras do Edital

0 a 05 pontos

2

Caráter extensionista da proposta

0 a 10 pontos

3

Mérito e abrangência da Proposta, incluindo sua contribuição para promoção da
interação transformadora entre universidade e outros setores da sociedade e
impactos esperados no desenvolvimento do projeto, observando os obje vos do
Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e Cultura

0 a 05 pontos

4

Caracterização e Jus ﬁca va da Proposta

0 a 05 pontos

5

Coerência dos obje vos

0 a 05 pontos

6

Metodologia adotada

0 a 05 pontos

7

Resultados esperados

0 a 05 pontos

8

Capacidade de gerar produtos

0 a 05 pontos

9

Contribuição da ação para a formação do discente bolsista.

0 a 10 pontos

10

Adequação da Proposta às Diretrizes da Extensão

0 a 10 pontos

11

Viabilidade do Cronograma apresentado

0 a 05 pontos

12

Caracterização do Público-Alvo

0 a 10 pontos

13

Critérios de Monitoramento e avaliação

0 a 05 pontos

14

Qualiﬁcação da Equipe Executora

0 a 10 pontos

15

Infraestrutura para execução da ação

0 a 05 pontos

Total máximo a ngido

100 pontos

9.2.3.
Recomendar o quan ta vo de bolsas a ser recebido por proposta, de acordo com a demanda solicitada e
a proposta apresentada.
9.3.
Para a concessão de bolsas de extensão e de cultura serão selecionados os Programas e Projetos que
ob verem maior nota, de acordo com o número de bolsas recomendadas pelo Comitê, até o limite de bolsas disponibilizadas.
9.4.
prioridade:

Em caso de empate, será observada a maior nota nos seguintes itens, obedecendo a seguinte ordem de

9.4.1.

Contribuições da ação para a formação do discente bolsista

9.4.2.

Adequação da Proposta às Diretrizes da Extensão

9.4.3.
Mérito e abrangência da Proposta, incluindo sua contribuição para promoção da interação
transformadora entre universidade e outros setores da sociedade e impactos esperados no desenvolvimento do
projeto, observando os obje vos do Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e Cultura; e
9.4.4.
produtos.

Coerência entre obje vos, metodologia e resultados esperados, incluindo a capacidade de gerar

9.5.
O quan ta vo de bolsas por modalidade, concedidas para cada ação, será realizada por Comissão de Seleção,
formada por servidores da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s.
9.6.

Será desclassiﬁcada a proposta que não a ngir 50% (cinquenta por cento) do total possível de pontuação.

9.7.
Serão suspensos ou impedidos de par ciparem do processo de análise e seleção dos Programas ou Projetos e
pela recomendação de concessão de bolsas de extensão e de cultura os membros do Comitê Assessor de Extensão da PróReitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s que:
Itenham vínculo de natureza conjugal com o(a) candidato(a) concorrente, mesmo que separado(a)
judicialmente, divorciado(a) ou companheiro(a);
/

II tenham vínculo de parentesco até terceiro grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou aﬁns com
os candidatos inscritos no processo de seleção;
III são orientadores ou coordenadores ou que foram orientadores ou coordenadores dos candidatos
concorrentes em cursos de graduação ou pós-graduação, nos úl mos 05 (cinco) anos;
IV que foi coautores de ar gos, cien ﬁcos ou de qualquer natureza, do concorrente a bolsa; V – que são
integrantes do mesmo projeto ou grupo de pesquisa;
V-

que são sócios ou comercial, ou ainda que mantenham algum po de vínculo emprega cio.

VI Os membros do Comitê Assessor de Extensão não poderão avaliar propostas nas quais atuem, seja como
coordenadores ou como membros de equipe de execução.
10.

DO RESULTADO
10.1.
O resultado preliminar será divulgado no dia 30 de março de 2020 no sí o eletrônico da PROCEA, e no mural
da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das Pró- Reitorias Acadêmicas, conforme cronograma no item 12
deste Edital.
10.2.

Do resultado preliminar caberá recurso a ser recebido exclusivamente através do e-mail pibec@unir.br.

10.3.
O Resultado Preliminar, considerando os recursos impetrados, poderá ser alterado, devendo ser considerado o
número de bolsas concedidas após a divulgação do Resultado Final.
10.4.
O Resultado Final do processo de seleção será divulgado no sí o eletrônico da PROCEA (www.procea.unir.br), e
no mural da Diretoria de Extensão e Cultura, localizado no prédio das Pró-Reitorias Acadêmicas, no até o dia 03 de abril de
2020, conforme cronograma no item 12 deste Edital.
11.

DA IMPLEMENTAÇÃO
11.1.
Após a divulgação do resultado ﬁnal, conforme cronograma, os Coordenadores dos Programas e Projetos
aprovados deverão proceder à seleção dos bolsistas até o dia 06 a 16 de abril de 2020, via Edital, que deverá ser divulgado
oﬁcialmente, com antecedência mínima de oito dias de sua realização, incluindo informações sobre data, horário, local,
critérios e procedimentos a serem u lizados na seleção
11.2.
Os Coordenadores deverão observar, no processo de seleção dos bolsistas, além dos critérios especíﬁcos da
ação, os seguintes requisitos mínimos:
a) estar regularmente matriculado, a par r do segundo período, em curso presencial de graduação, com
vinculação em, no mínimo, 01 (uma) disciplina;
b) apresentar, no mínimo, 50% de aproveitamento do total de disciplinas em que es ver matriculado em cada
período;
c) não estar vinculado à equipe de execução, do programa ou projeto, que es ver promovendo a seleção de
bolsista;nNão receber nenhuma outra bolsa paga por programas oﬁciais, durante a vigência do Termo de
Compromisso;
d) apresentar tempo disponível para dedicar-se às a vidades previstas no edital de seleção;
e) estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, no caso de Bolsistas vinculados a Bolsa de Extensão –
Modalidade Ação Aﬁrma va.
11.3.
Para comprovação de atendimento ao item 11.2, o discente em situação de vulnerabilidade social e econômica
deverá apresentar documentos, conforme modelos (em) anexos, estabelecidos pela Diretoria de Assuntos Estudan s da PróReitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s.
11.4.
Após a seleção, para o cadastro do bolsista, o Coordenador da ação de extensão deverá encaminhar, até o dia
20 de abril de 2020, via memorando, à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s, os seguintes documentos
para as Modalidades Ação Aﬁrma va e Ampla Concorrência:
11.4.1.

Modalidade Ação Aﬁrma va

a) Atestado de matrícula;
b) Histórico Escolar;
c) Cópia do RG e CPF do bolsista;
d) Comprovante de Conta Corrente em nome do bolsista;
e) Comprovante de endereço;
f) Cópia do Edital de Seleção;
g) Cópia do Resultado do Processo Sele vo;
h) Formulário de cadastro do bolsista.

/

i) Termo de Compromisso do Bolsista – em duas vias, devidamente assinados.
j) Plano de Trabalho individual.
11.4.2.

Modalidade Ampla Concorrência

a) Atestado de matrícula;
b) Histórico Escolar;
c) Cópia do RG e CPF do bolsista;
d) Comprovante de Conta Corrente em nome do bolsista;
e) Comprovante de endereço.
f) Cópia do Edital de Seleção;
g) Cópia do Resultado do Processo Sele vo;
h) Formulário de cadastro do bolsista.
i) Termo de Compromisso do Bolsista – em duas vias, devidamente assinados.
j) Plano de Trabalho individual.
11.4.3.
11.5.

Após esta data, somente será autorizado o cancelamento ou subs tuição de bolsistas.
São obrigações do Coordenador:

a) Acompanhar o desenvolvimento das a vidades dos bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.
b) Par cipar, juntamente com o(s) bolsista(s) vinculado(s) ao seu programa/projeto, do Seminário de Extensão da
PROCEA e sempre que for convocado para apresentação dos trabalhos desenvolvidos no programa ou projeto,
salvo impedimento de força maior e em caso de apresentação de trabalhos em eventos fora do Estado ou do País.
Essas ausências deverão ser previamente comunicadas por escrito e sua inobservância implicará na perda da
bolsa e na não confecção de cer ﬁcado de par cipação no programa/projeto;
c) Encaminhar documentação para o cadastro/rescisão de bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.
d) Manter a PROCEA atualizada sobre o desenvolvimento das a vidades dos bolsistas, bem como sobre qualquer
alteração na sua vida acadêmica.
e) Encaminhar, à PROCEA, via Memorando, Controle de Frequência do Bolsista, Declaração de Frequência às
Aulas e Relatório Mensal de A vidades até o 3º dia ú l do mês subsequente ao desenvolvimento das a vidades.
Em hipótese alguma será aceito o preenchimento digitado deste documento nos campos data, horário, súmula
das a vidades desenvolvidas e assinatura. O Coordenador deverá carimbar o Controle de Frequência, razão pela
qual é recomendado, caso não possua, confecção de carimbo próprio. No caso dos Coordenadores lotados em
campus do interior, com vistas a garan r a celeridade dos procedimentos, será aceito como comprovação, para
ﬁns de solicitação de pagamento, o envio de Memorando e Controle de Frequência digitalizados ao email pibec@unir.br, não excluindo a responsabilidade de o Coordenador enviar à PROCEA os documentos
originais.
f) Encaminhar relatório de avaliação das a vidades desenvolvidas pelo bolsista de extensão ou pelo bolsista de
cultura, sempre quando solicitado.
g) Manter-se informado sobre as orientações da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s rela vas
ao cumprimento das a vidades desenvolvidas como Bolsista por meio de consulta periódica ao site da PróReitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s (www.procea.unir.br).
h) Manter atualizado cadastro junto à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s.
11.6.

São obrigações dos estudantes bolsistas:
a) par cipar das a vidades de extensão, ensino e pesquisa previstas no projeto ou programa;
b) apresentar, no mínimo, 50% de aproveitamento do total de disciplinas em que es ver matriculado em cada
período;
c) não sofrer reprovação por falta;
d) apresentar trabalhos rela vos ao projeto ou programa em eventos cien ﬁcos, previamente deﬁnidos;
e) fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; e
f) cumprir as demais exigências estabelecidas nos editais de seleção.

11.7.
O bolsista será desligado do Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e Cultura, a qualquer tempo, nos
seguintes casos:
I-

mediante solicitação do bolsista, por escrito, por meio de formulários de desligamento;

/

II -

ao término da vigência do termo de compromisso;

III -

conclusão do curso de graduação no qual esteja matriculado;

IV -

por morte do bolsista;

V-

trancamento total do curso;

VI -

desempenho acadêmico insuﬁciente;

VII -

desistência da bolsa ou do curso.

VIII prá ca de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da
ins tuição, garan da a ampla defesa e o contraditório.
11.8.

A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, nos seguintes casos:
Inão cumprimento do plano de trabalho, veriﬁcado através dos relatórios mensais de a vidades
desenvolvidas pelo bolsista;
II -

a pedido do coordenador da ação, desde que devidamente jus ﬁcado;

III por solicitação da coordenação de Cultura e Extensão, observando o não cumprimento das normas
previstas para par cipação no Programa Ins tucional de Bolsas de Extensão e de Cultura.
11.9.
O cancelamento da bolsa somente poderá ser efetuado após homologação pela Pró- Reitoria de Cultura,
Extensão e Assuntos Estudan s, ouvidos as partes interessadas e com base em parecer elaborado pela Diretoria de Cultura e
Extensão.
11.10.
12.

O cancelamento da bolsa ocorrerá sem prejuízo das sanções legais.
CRONOGRAMA RESUMIDO

Evento

Data

Local

Divulgação do Edital para consulta e eventuais recursos

02/01/2020

www.unir.br
www.procea.unir.br

Período de Recurso contra o Edital

02/01/2020 a 07/01/2020

pibec@unir.br

Resultado de Recurso contra termos do Edital

09/01/2020

www.unir.br
www.procea.unir.br

Publicação do Edital

13/01/2020

www.unir.br
www.procea.unir.br

Período de Inscrição

13/01/2020 a 15/03/2020

pibec@unir.br

Divulgação do indica vo de Comissão de Seleção

16/03/2020

www.procea.unir.br

Recurso contra indica vo de Comissão de Seleção

16 a 17/03/2020

pibec@unir.br

Resultado de recurso de Indica vo de Comissão de Seleção

18/03/2020

www.procea.unir.br

Divulgação do Resultado Preliminar

30/03/2020

www.unir.br www.procea.unir.br
Mural da Diretoria de Extensão

Recurso contra Resultado Preliminar

30 e 31/03/2020

pibec@unir.br

Divulgação do Resultado Final

Até o dia 03/04/2020

www.unir.br
www.procea.unir.br
Mural da Diretoria de Extensão

Período para seleção dos bolsistas pelos coordenadores

06 a 16/04/2020

De acordo com Chamadas sob
responsabilidade
da Coordenação da Ação

Encaminhamento de documentação para Análise

Ate o dia 20/04/2020

Diretoria de Extensão e Cultura
pibec@unir.br

Analise da documentação PROCEA

20 a 30 /04/2020

PROCEA

Resultado ﬁnal após análise da documentação

04/05/2020

www.unir.br
www.procea.unir.br
Mural da Diretoria de Extensão

Assinatura do Termo de Compromisso

05 e 06 /05/2020

Diretoria de Extensão e Cultura
pibec@unir.br

/

13.

DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1.
O número de bolsas e a sua duração em meses estão sujeitos à disponibilidade orçamentária para o ano de
2020 e 2021
13.2.
A PROCEA reserva-se o direito de reajustar o número de bolsas durante a execução do programa/projeto,
tendo como base a análise decorrente do monitoramento e avaliação das ações de extensão.
13.3.
As propostas, que possuírem o prazo de execução inferior ao período de concessão de bolsa aos alunos (12
meses), a critério da coordenação da ação e mediante aprovação do Conselho de Departamento, Conselho de Núcleo, e/ou
instâncias superiores, poderão ser prorrogadas.
13.4.
Compete à PROCEA, por meio da Diretoria de Extensão e Cultura, em conjunto com a Coordenação da Ação, o
monitoramento e a avaliação do programa/projeto contemplado com bolsa de extensão ou de cultura, de acordo com as
normas vigentes.
13.5.
A qualquer momento o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão
unilateral da PROCEA, seja por mo vo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou
reclamação de qualquer natureza.
13.6.
Na hipótese de revogação ou anulação do presente Edital por decisão unilateral da PROCEA, nos termos do
item anterior, tal decisão será precedida por jus ﬁca va ﬁrmada no interesse público, a qual será elaborada pela Diretoria de
Extensão e Cultura e posteriormente encaminhada para apreciação e homologação pela PROCEA.
13.7.

A submissão de propostas a este Edital implica a aceitação de seus termos.

13.8.
Estudan s.

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos
Porto Velho, 02 de janeiro de 2020.

MARCELE REGINA NOGUEIRA PEREIRA
Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan s
Portaria n. 099/2017/GR/UNIR, de 07/02/2017

Documento assinado eletronicamente por ELYZANIA TORRES TAVARES, Pró-Reitor(a) Subs tuto, em 13/01/2020, às 15:43,
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 no site h p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0334834 e o código CRC 51C48C87.

ANEXOS AO EDITAL
ANEXOS AO EDITAL

ANEXO I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
/

PROPOSTA:
( ) PROGRAMA
( ) PROJETO
( ) PROJETO VINCULADO A PROGRAMA DE EXTENSÃO

1. Título do Projeto ou Programa:

2. Período de Realização da Ação:

3. Resumo da Proposta (máximo 400 palavras):

4. Número da Cer dão de Extensão:

5. IDENTIFICAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A)
Nome:
Titulação:
e-mail:
Telefones:
Departamento:
Unidade/Campus:
6. Número de Bolsas solicitadas:
Ampla Concorrência – AC:
Aﬁrma va – AF:

7. Assinatura do(a) Coordenador(a) da Ação:

.
/

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ACEITOS PARA FINS COMPROBATÓRIOS DOS ALUNOS QUE RECEBERÃO
BOLSAS DE EXTENSÃO/CULTURA NA MODALIDADE AÇÃO AFIRMATIVA
I - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
Para fins de comprovação de identificação será aceito 01 (UM) dos seguintes documentos:
a) Carteira de Iden dade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação; OU
b) Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, no prazo de validade; OU
c) Carteira Funcional emi da por repar ções públicas ou por órgãos de classe dos proﬁssionais liberais, com fé
pública reconhecida por Decreto; OU
d) Iden dade Militar, expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou
dependentes; OU
e) Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), quando for o caso; OU
f) Passaporte emi do no Brasil; OU
g) Carteira do Trabalho e Previdência Social (CTPS).

II - COMPROVANTES DE RENDIMENTOS
Deverão ser entregues os comprovante de rendimentos do candidato e dos integrantes de seu grupo familiar. Para comprovação da
renda devem ser apresentados documentos conforme o tipo de atividade, considerando uma ou mais possibilidades de comprovação de
renda, conforme enumeradas abaixo:

1. ASSALARIADOS
a) Três últimos contracheques, no caso de renda fixa;
b) Quando houver, apresentar Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição;
c) CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e atualizada;
d) No caso de empregada doméstica, apresentar a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) registrada e
atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia.

2. ATIVIDADE RURAL
a) Quando houver, apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição;
b) Extratos bancários dos últimos três meses;
c) Notas fiscais de vendas dos últimos três meses.

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
/

a) Extrato mais recente do pagamento de benefício, obtido por meio de consulta no endereço
eletrônico http://www.mpas.gov.br ;
b) Extratos bancários dos últimos três meses;
c) Quando houver, apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição.

4. AUTÔNOMOS
a) Quando houver, apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição;
b) Quando for o caso, apresentar Guias de Recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês;
c) Extratos bancários dos últimos três meses;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mesmo que não esteja assinada;
e) Declaração de Comprovação de trabalhador autônomo, conforme modelo (anexo VI).

5. PROFISSIONAIS LIBERAIS
a) Quando houver, apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição;
b) Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último mês;
c) Extratos bancários dos últimos três meses;
d) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mesmo que não esteja assinada.

6. SÓCIOS E DIRIGENTES DE EMPRESAS
a) Apresentar contracheques dos últimos três meses;
b) Quando houver, apresentar declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da
respectiva notificação de restituição;
c) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ;
d) Extratos bancários dos últimos dois meses da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas.

7. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
a) Quando houver, apresentar declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à
Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição;
b) Extratos bancários dos últimos três meses,
c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório, acompanhado dos três últimos comprovantes
de Recebimentos.

8. COMPROVANTE DE

PAGAMENTO OU

RECEBIMENTO DE

PENSÃO ALIMENTÍCIA

a) Cópia de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento de pensão
alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda bruta de membro do grupo familiar.

/

9. DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA
Em caso do candidato e/ou membro do grupo familiar não exercer nenhuma atividade remunerada, o(s) membro(s) nesta
condição, inclusive o candidato, deverá apresentar DECLARAÇÃO (anexo V).

III - COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE
a) Histórico Escolar do Ensino Médio.
b) Comprovante de percepção de bolsa de estudos integral durante os períodos letivos referentes ao ensino médio
cursados em instituição privada, emitido pela respectiva instituição, quando for o caso;
c) O discente que tenha cursado o ensino médio no exterior deverá apresentar as vias originais dos documentos referidos
nos itens acima.

IV - COMPROVANTE DE ALTERAÇÃO DA RENDA FAMILIAR
a) Atestado de óbito, quando for o caso;
b) Averbação de separação ou divórcio, ou declaração de nulidade de União Estável;
c) Rescisão do Contrato de Trabalho;
d) Decisões judiciais pertinentes.

ANEXO III
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO

Orientações para preenchimento do formulário:
a - Responder todas as questões pertinentes;
b - Certificar-se de que as respostas estejam em conformidade com os comprovantes que serão anexados.

1. IDENTIFICAÇÃO DO ACADÊMICO
1.1 NOME: _______________________________________________________________________________________
MATRÍCULA: ____________________________________ CURSO: ____________________________________
CAMPUS: ___________________________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________ TEL/CEL: (

) ________________________________

1.2 Endereço atual: _____________________________________________________________________ , nº _______
/

Bairro: _____________________________ Município:
1.3 Naturalidade:

Data de Nasc.:

, CEP: ________ UF:
/

/

Sexo: M ( ) F ( )

Estado Civil:
1.4 Autodeclara-se como pessoa:
( ) negra
( ) parda
( ) indígena
( ) branca
1.5 Possui algum tipo de deficiência?
( ) Não.
( ) Sim. Que tipo?

2. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
2.1 Ingressou na Unir de que forma?
( ) Enem
( ) Enem com sistema de cotas. Qual?
( ) Vestibulinho

2.2 Já possui graduação?
( ) não
( ) sim. Em quê?

2.3 Seu curso é:
( ) bacharelado
( ) licenciatura
( ) bacharelado e licenciatura

2.4 Seu turno é:
( ) matutino
( ) vespertino
( ) noturno
( ) integral

2.5 Participa de algum projeto de pesquisa, ensino ou extensão?
( ) não
/

( ) sim. Qual?

2.6 Em que tipo de estabelecimento você cursou o Ensino Médio?
( ) todo em escola pública
( ) todo em escola particular com bolsa
( ) maior parte em escola pública
( ) maior parte em escola particular com bolsa
( ) maior parte em escola particular
( ) todo em escola particular

2.7 Você reside nesta cidade sede do campus/UNIR somente para estudar?
( ) não.
( ) Sim. É oriundo/a de que cidade e unidade da federação?

3. INFORMAÇÕES SOCIOFAMILIARES
3.1 Local de moradia (atual):
( ) próprio
( ) cedido ou de favor
( ) alugado
( ) financiado

3.2 Se alugado, qual o valor do aluguel: R$

3.3 Com quem você mora?
( ) com a família
( ) com parentes
( ) com amigos/as ou colegas
( ) sozinho

3.4 Característica da residência:
( ) alvenaria
( ) madeira
( ) mista

3.5 Sua residência se localiza em área?
/

( ) urbana
( ) rural

3.6 Você tem filho(s) ou dependente(s) legal menor de 6 anos?
( ) Não
( ) Sim. Quantos?

4. INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS

4.1 Possui atividade remunerada?
( ) não
( ) sim. Tipo? ( ) carteira assinada; ( ) estágio remunerado; ( ) autônomo/a; ( ) servidor/a público/a

4.2 Recebe algum tipo de bolsa ou auxílio estudantil?
( ) Não
( ) Sim. Que tipo?

4.3 Recebe algum benefício, pensão ou aposentadoria?
( ) Não
( ) Sim. Qual tipo?
( ) Aposentadoria (seja por idade, tempo de contribuição, invalidez ou especial)
( ) Auxílio Doença
( ) Auxílio Reclusão
( ) Benefício de Prestação Continuada – BPC
( ) Salário Maternidade
( ) Pensão Alimentícia
( ) Pensão por Morte
( ) Outro(s):

4.4 Sua família recebe o auxílio do Programa Bolsa Família?
( ) Não
( ) Sim. Valor R$

4.5 Qual a sua participação na vida econômica da sua família?
( ) sou dependente financeiramente
/

( ) tenho independência financeira
( ) sou totalmente responsável pelo sustento da família
( ) sou parcialmente responsável pela sustento da família

4.6 Listar todos os familiares que compartilham da mesma renda (inclusive você e todos os familiares maiores e menores de
idade)
Nome

Parentesco Data de nasc. Escolaridade Proﬁssão Situação - atual* Renda (R$)**

* Use as seguintes siglas para indicar a situação atual: AP - aposentado; TR – trabalhando; IN – incapacitado; ES – estudante; PE –
pensionista e DE – desempregado.
** Registrar os valores dos rendimentos do salário, trabalho autônomo, aposentadoria, estágio, pensão e outros.

4.7 Paga algum tipo de pensão?
( ) Não
( ) Sim. Qual?

Valor R$

4.8 Qual meio de transporte utiliza para ir à Universidade?
( ) carona
( ) transporte coletivo
( ) transporte escolar
( ) veículo próprio

5. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

5.1 Dados bancários
Banco

Agência Nº

Conta Corrente Nº

6. INFORMAÇÕES SOBRE O AUXÍLIO

6.1 Qual motivo está solicitando bolsa na modalidade ação afirmativa?

/

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

ANEXO IV
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

DECLARAÇÃO DE INTEGRANTES DE GRUPO FAMILIAR QUE PARTILHAM DA MESMA RENDA

Eu,
à
Telefone:
mesma renda familiar:

, CPF nº

, nº , Bairro

NOME

, RG
, residente
CEP
, declaro que as seguintes pessoas compõem meu grupo familiar e partilham da
GRAU DO
PARENTESCO

DATA DE NASCIMENTO

Nº do CPF ou Nº Cer dão de
Nascimento para criança

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer
tempo, no cancelamento do Auxílio e/ou Bolsa, se concedida, e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente recebidos,
além das medidas judiciais cabíveis.
,

de

de 20____.
/

_______________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO V
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA

Eu,

,

nº

, RG
,

Nº

CPF__________________________

, residente à
,

Bairro

___________________________
,

cidade _____________________________

Declaro que não possuir vínculo emprega cio, nem receber salário, bolsa ou remuneração decorrente do exercício de a vidades
de qualquer natureza, inclusive os de estágio remunerado, e estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de
dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a qualquer tempo, no cancelamento do Auxílio, se concedido, e obrigam a
imediata devolução dos valores indevidamente recebidos, além das medidas judiciais cabíveis.

,

de

de 20____.

_________________________________________________________
Assinatura do Declarante

ANEXO VI

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
/

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

DECLARAÇÃO DE RENDA PARA TRABALHADORES AUTÔNOMOS

Eu,
à
de
meses, é de R$
que faz e onde):

, CPF nº
, RG
, residente
, Nº
, Bairro
, na cidade
declaro sob responsabilidade e penas da lei, que a RENDA MÉDIA MENSAL dos úl mos três
mensais, referente aos ganhos ob dos com meu trabalho autônomo em a vidades de (o
.

Estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes implicam, a
qualquer tempo, no cancelamento do Auxílio ou Bolsa, se concedido, e obrigam a imediata devolução dos valores indevidamente
recebidos, além das medidas judiciais cabíveis.
( ) próprio candidato
O Declarante acima é o: ( ) pai do candidato
( ) mãe do candidato
( ) irmã(o) do candidato
( ) cônjuge do candidato
( ) outro, identifique-o:

,

de

de 20____.

__________________________________________________
Assinatura do Declarante
Referência: Processo nº 999055403.000090/2019-48

SEI nº 0334834

/

