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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA - PROPEX
DIVISÃO DE APOIO À EXTENSÃO – DAEX
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE

EDITAL 03/2020 PROPEX – SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO

A Universidade Regional de Blumenau, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação, Extensão e Cultura (PROPEX), torna público o edital destinado à seleção de bolsistas
de extensão para atuar na secretaria da 13ª ANPED SUL, com vigência determinada ao ano de
2020. O presente edital refere-se à concessão de Bolsa de Extensão Universitária, cujas normas
estão regulamentadas pela Resolução 72/2014 e 55/2016 – FURB, mediante os requisitos e critérios
abaixo estabelecidos.

1 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BOLSA DE EXTENSÃO

1.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da FURB.
1.2 Ter obtido aproveitamento mínimo de sessenta por cento (60%) das disciplinas matriculadas
no semestre anterior à inscrição, exceto para discentes ingressantes na graduação.
1.3 Dispor de vinte (20) horas semanais para dedicação ao projeto de extensão.
2 COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS
2.1 Disponibilizar no mínimo vinte (20) horas semanais ao projeto “XIII Reunião Científica
Regional da ANPEd-Sul”
2.2 Cumprir o Plano de Trabalho proposto no projeto, especificado nas atividades de extensão
universitária desenvolvidas.
2.3 Colaborar na elaboração do relatório final, conforme orientação da Divisão de Apoio à
Extensão (DAEX).
2.4 Entregar dois (02) diários/relatórios referentes às suas atividades, um (01) a cada semestre
durante o período de vigência do presente edital e em conformidade ao modelo disponibilizado no
site da Universidade.
2.5 O primeiro diário técnico deverá ser entregue no final do primeiro semestre, juntamente com
os documentos de renovação da bolsa.
2.6 O segundo diário técnico deverá ser entregue juntamente com o relatório final do projeto.
2.7 Participar, com apresentação de trabalho, na MIPE/FURB 2020.

3 INSCRIÇÕES
3.1 As inscrição dos candidatos deverá ocorrer entre 21 a 28 de fevereiro de 2020. O os candidatos
se inscreverão por meio de e-mail enviado para ritabuzzirausch@gmail. O email deverá conter o
titulo “Bolsa de Extensão – ANPED SUL”. No corpo de texto o acadêmico deverá se identificar
com nome, telefone e email para contato. O email deverá conter em seu anexo o currículo do
candidato.
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4. PROCESSO SELETIVO

4.1 O processo de seleção se dará por meio de análise de currículo, análise da carta de intenção e
entrevista a ser realizada pela professora coordenadora do projeto e pela professora extensionista
que compõe a equipe do projeto.
4.2 Os critérios a serem utilizados serão:
4.2.1 Currículo (peso 4,0): experiência anterior com a função (peso 2,0), pesquisa (peso 1,0),
publicações científicas (1,0)
4.2.2

Entrevista (peso 6,0): na entrevista será avaliada a capacidade de argumentação quanto
as habilidades a serem exercidas na função.

5 DA VAGA

Anexo

TÍTULO

PROPONENTE

Numero
de
Bolsas

CURSOS

1

XIII ANPED SUL

Rita Buzzi Rausch
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Cursos de Licenciatura

6 CRONOGRAMA
Inscrições
Seleção dos bolsistas
Entrevistas
Resultado da Seleção
Inicio das atividades

21 a 28 e fevereiro de 2020
02 de março de 2020
dia 02 de março de 2020 a partir das 14h na sala I-306 Serão marcadas de acordo com a ordem de entrega dos
currículos.
02 de março de 2020
03 de março de 2020

7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 A designação de bolsa de extensão não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista
e a FURB.
7.2 O bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos:
a) por proposta do coordenador, desde que justificada por escrito.
b) por solicitação do próprio bolsista, por escrito.
7.3 Os casos omissos serão apreciados pela DAEX, juntamente com o proponente e as equipes
dos projetos.

Prof. Dr. Oklinger Mantovaneli Junior
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura
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ANEXO I
ANEXO 11.3
PROJETO: XIII ANPED SUL
COORDENADOR: Rita Buzzi Rausch
Número de vagas disponíveis e curso (s) vinculado (s): 1 vaga disponível para as licenciaturas.
Poderão concorrer estudantes de graduação que estejam regularmente
matriculados em qualquer curso de licenciatura a partir da primeira fase.
Valor da Bolsa: 10 créditos mensais (R$800, 00)
Período de duração da bolsa: 10 meses
Condições para candidatura: ser estudante de graduação, regularmente matriculado
no semestre a que se refere a concessão da bolsa.
Perfil do Candidato: os candidatos deverão apresentar as seguintes habilidades: dominar o uso do
computador (word, power point), escrever textos acadêmicos e científicos, ter conhecimento sobre
a pesquisa em bases de dados, dominar a oratória, ter organização. Deverão apresentar as seguintes
competências: escrever textos com qualidade e embasamento científico, preparar o material áudiovisual a ser apresentado, falar em público com desenvoltura, organizar todos os documentos
referentes ao projeto, ter bom relacionamento interpessoal, cumprir prazos e atividades previstas
no
projeto. Experiência na organização de eventos científicos. Função Administrativa. Atendimento
ao público.
PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA – ANPEd-SUL:
Atendimento ao público externo por meio de email, facebook e telefone – Março a Dezembro;
Atendimento ao público interno esclarecendo informações acerca do evento – Março a Dezembro
Auxiliar a Coordenação Local no que for necessário – Março a Dezembro
Registrar as atas dos encontros da Comissão Local e Fórum-Sul que tratarão da ANPEd-Sul –
Março a Dezembro
Atender às necessidades das subcomissões locais no que for preciso – Março a dezembro
Auxiliar na secretaria do evento – 24 a 27 de agosto
Auxiliar na divulgação do evento – Março a Dezembro
Elaborar um texto em forma de relato de experiência na ANPEd-Sul para participar em eventos
acadêmico-científicos – Março a Dezembro
Participar da MIPE socializando sua experiência no evento – Setembro
Elaborar relatórios parciais e relatório final do evento – Março a Dezembro
Cronograma da seleção:
a) Período de inscrição dos candidatos: 21 a 28 de fevereiro de 2020, os candidatos se
inscreverão por meio de e-mail (enviar e-mail com currículo anexo) enviado para
ritabuzzirausch@gmail.com (professora Rita, coordenadora do projeto).
b) Seleção dos bolsistas: 02 de março de 2020.
c) Entrevistas: dia 02 de março de 2020 a partir das 14h na sala I-306. Serão marcadas de
acordo com a ordem de entrega dos currículos.
d) Entrega do Resultado da Seleção: 02 de março de 2020.
e) Inicio das atividades: 03 de março de 2020.
Data e local de publicação do resultado final: dia 28 de fevereiro de 2020 nos murais do
CCEAL e Website da FURB.(editais de extensão)

