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EDITAL Nº 11/13 DE 19 DE MARÇO DE 2013 

PROJETOS PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO EM EXTENSÃO PROEXT 2013 

 

Pelo presente edital, faz-se saber que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo para 

Bolsistas de Iniciação em Extensão, no âmbito do programa PROEXT 2013 – MEC/SESu 

(Programa de Extensão em Agroecologia do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do 

Sul e Sombrio). 

 

1. DOS OBJETIVOS E DO PÚBLICO ALVO  

1.1. O PROEXT 2013 – MEC/SESu e um instrumento que abrange programas e projetos de 

extensão universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando 

aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das 

Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior tendo como objetivos: 

1.1.1. Apoiar as Instituições Públicas de Ensino Superior no desenvolvimento de programas e 

projetos de extensão, conforme o enquadramento da instituição, que contribuam para a 

implementação de políticas públicas. 

1.1.2. Potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a natureza 

das mesmas e a missão das instituições de ensino superior públicas. 

1.1.3. Estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação 

profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior. 

1.1.4. Contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do contato direto dos 

estudantes com realidades concretas e da troca de saberes acadêmicos e populares. 

1.1.5. Dotar as Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior de melhores 

condições de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados 

nesse programa. 

1.2. As Bolsas de Iniciação em Extensão são destinadas aos alunos regularmente matriculados no 

ensino superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC).  

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO:  

2.1. Estar regularmente matriculado no curso de agronomia do Instituto Federal Catarinense – 

Campus Rio do Sul e Sombrio - no semestre de 2013.1; 

2.2. Estar cursando entre o 1º semestre e o 7º semestre letivo; 
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2.2. Apresentar em seu histórico escolar, o índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior 

a 7,0 (sete);  

2.3. Não ser bolsista de nenhum outro programa de bolsas (PET; CAPES; FAPESC; CNPQ), na 

época da implementação da bolsa PROEXT 2013, ou caso o candidato aprovado já seja bolsista de 

qualquer outra modalidade remunerada, no momento da assinatura do termo de compromisso deve 

apresentar documento que comprove ter abdicado da outra bolsa; 

2.4. Ter disponibilidade de uma carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, para 

desenvolvimento das atividades específicas de acordo com o Programa de Educação Tutorial em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

2.5. Terá preferência os estudantes de graduação oriundos de comunidades rurais, 

principalmente aqueles que já trabalham com métodos orgânicos de produção. 

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA O INGRESSO NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO EM 

EXTENSÃO  

Paralelo aos requisitos para sua inscrição no processo seletivo, para ingressar efetivamente no 

PROEXT 2013 o candidato deverá atender os seguintes pré-requisitos: 

3.1. Ter sido aprovado em todas as etapas do processo de seleção relacionadas neste edital;  

3.2. Não acumular qualquer outra modalidade de bolsa concedida através do Instituto Federal 

Catarinense ou atividade remunerada;  

3.4. Assinar o termo de compromisso de bolsista PROEXT 2013.  

 

4. DO NÚMERO DE VAGAS e VALOR DAS BOLSAS DE ACORDO COM O CAMPUS 

4.1. Serão 7 (sete) vagas para admissão imediata. O resultado da seleção terá validade até julho de 

2013, período em que os demais candidatos classificados poderão ser chamados obedecendo a 

ordem de classificação, na medida em que vagas forem disponibilizadas; 

4.2. Os estudantes selecionados de modo imediato como bolsistas receberão mensalmente uma 

bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). As bolsas dos estudantes serão pagas mediante 

repasse de recursos pela SESu/SECAD; 

4.3. O prazo de validade do presente Edital de Seleção será de 06 (seis) meses a partir da data de 

publicação; 

4.4. Poderá ser admitida a participação de estudantes não bolsistas em até metade do numero de 

bolsistas do grupo. Os estudantes não bolsistas estarão sujeitos aos mesmos requisitos de ingresso e 

permanência e aos mesmos deveres exigidos para o estudante bolsista, inclusive quanto à 

participação no processo de seleção; 
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4.5. O estudante não bolsista terá prioridade para substituição de estudante bolsista, desde que 

preencha os requisitos para ingresso no PROEXT à época da substituição. 

 

5. DO PROFESSOR TUTOR  

TUTOR: Prof. Dr. André Luiz Rodrigues Gonçalves  

 

6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO  

6.1. Período de Inscrição  

As inscrições deverão ser realizadas no período de 20 a 22 de março 2013, no horário das 08:30 as 

17:00 hs.    

6.2. Local de Inscrição: 

Secretaria da Unidade Sede 

6.3. Documentos para a Inscrição  

Para a inscrição será necessário entregar os seguintes documentos:  

 Histórico Escolar atualizado; 

 Comprovante de matrícula; 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida;  

 Curriculum Vitae no padrão LATTES (http://lattes.cnpq.br/). 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

7.1. Comissão de Avaliação  

A comissão de avaliação do processo de seleção dos bolsistas PROEXT será composta pelo(a) 

professor(a) tutor(a)  e mais um professor ligado ao Núcleo Pedagógico Estruturante dos Cursos de 

Graduação participantes, o qual será indicado pela professor(a) tutor(a).  

7.2. Etapas do Processo de Seleção  

O processo de seleção de bolsistas para o PROEXT será realizado a partir das seguintes etapas:  

Etapa 1 – Homologação das Inscrições: avaliação da documentação de cada candidato conforme 

requisitos apresentados na subseção 6.3 deste edital. Esta etapa tem caráter eliminatório.  

Etapa 2 – Redação: tem o objetivo de aferir a competência comunicativa do candidato, a qual será 

manifestada através da redação de um texto. A atividade permite avaliar as habilidades de 

compreensão, interpretação, organização e expressão das ideias sobre determinado conhecimento ou 

tema. A redação terá duração de 02 (duas) horas e será atribuída nota variando de 0-10 (utilizando 

apenas números inteiros):  
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Para efeito de avaliação da redação serão considerados os seguintes critérios: 

1. Tema e desenvolvimento: Adequação e pertinência da elaboração do tema, capacidade crítica e 

argumentativa, conhecimento e criatividade. Esse aspecto responderá por 50% da nota final da 

redação.  

2. Estrutura e Expressão: Obediência aos elementos do gênero, coesão linguística, lexical e 

gramatical. Domínio do idioma, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. Esse aspecto 

responderá por 50% da nota final da redação.  

A nota final será a soma das notas estabelecidas em cada etapa (utilizando apenas números inteiros). 

Esta etapa tem caráter classificatório. 

Etapa 3 – Entrevista: a entrevista será realizada pela comissão conforme 7.1., com o objetivo de 

avaliar os candidatos quanto ao grau de interesse em participar do PROEXT, expectativas, 

perspectivas, disponibilidade de tempo, experiências anteriores nas atividades em grupo, e 

interesses em realizar as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  Será atribuída nota de 1 a 10, a 

todos os candidatos entrevistados (utilizando apenas números inteiros). Esta etapa tem caráter 

classificatório. 

7.3. Resultados e Classificação  

Serão aprovados todos os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) em cada 

uma das etapas (etapa 02-Redação e etapa 03-Entrevista). Os estudantes com melhor classificação 

serão selecionados como bolsistas PROEXT, respeitando o número de vagas.  

A classificação será alcançada a partir da Média Simples entre Nota de Redação e Nota de 

Entrevista: 

MF = (NR + NE) / 2 

onde:  

•       NR = Nota da Redação;  

•       NE = Nota da Entrevista.  

Em caso de empate na classificação final, serão adotados os seguintes critérios de desempate, nesta 

ordem:  

1. Maior nota na Entrevista; 

2. Alunos com maior quantidade de créditos cursados até o momento da seleção.  

7.4. Eliminação ou desclassificação  

Será eliminado do Processo Seletivo de bolsistas para o PROEXT 2013, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis, o candidato que, em qualquer tempo:  

7.4.1. Cometer falsidade ideológica com prova documental;  
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7.4.2. Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio eletrônico, 

estatístico, visual ou grafológico;  

7.4.3. Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital; 

7.4.4. Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa envolvida no 

Processo Seletivo; ou  

7.4.5 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos relativos ao Processo Seletivo.  

 

8. CALENDÁRIO DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

O processo de Seleção seguirá o seguinte cronograma:  

Lançamento do edital: 19 de março de 2013;  

Período de inscrição: 20 a 22 de novembro de 2013; 

Prova de redação: as 13h30min, do dia 27 de março de 2013 em local a ser definido; 

Entrevista: dias 01 e 02 de abril, no período noturno, na unidade urbana; 

Divulgação dos resultados: 05 de abril de 2013; 

Assinatura do termo de compromisso: 11 de abril de 2013. 

Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela Comissão de Avaliação.   

        

Rio do Sul, 19 de novembro de 2011. 

 

 

Oscar Emílio Harthmann 

Diretor Geral do IFC - Câmpus Rio do Sul 
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PROJETOS PARA BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 

EXTENSÃO PROEXT 2013 

 

 

 

Nome do Candidato: ___________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Cidade: __________________________    Estado: ____    CEP: ________________ 

CPF: _________________________     RG: ____________________  

e-mail: _____________________________________________________________  

DDD e TELEFONE: __________________________________________________  

 

 

Anexar: 

 Histórico Escolar atualizado; 

 Comprovante de matrícula; 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida;  

 Curriculum Vitae no padrão LATTES (http://lattes.cnpq.br/). 

 

  

_____________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

EDITAL Nº 11/13 DE 19 DE MARÇO DE 2013 


