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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
MINUTA DE EDITAL UESC No 157
SELEÇÃO DE BOLSISTAS
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO DA UESC – PROBEX/UESC.

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, no uso de suas atribuições, consoante a Resolução CONSEPE no 02/2004, torna público que se encontram abertas inscrições para o processo seletivo complementar do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO DA UESC – PROBEX / UESC. A seleção visa implementar bolsas para os projetos/planos  de ação contemplados no Edital 46/2015 (listados a seguir) e que não preencheram as vagas.

Nome                                                                                                                                                                               
Projeto
Plano de ação
Nº Bolsas concedidas
Glória de Fátima Lima dos Santos
Biblioteca Viva
Biblioteca Viva: Ação Mediadora de Práticas Leitoras
2 
Ana Paula Melo Mariano
Laboratório de Parasitologia Aberto à Comunidade e com Atividades em Campo
Elaboração e desenvolvimento de estratégias educativas para adultos nas comunidades
1 
Ana Paula Melo Mariano
Laboratório de Parasitologia Aberto à Comunidade e com Atividades em Campo
Elaboração e desenvolvimento de ações lúdico-educativas nas comunidades
1 
Glória de Fátima Lima dos Santos
Ler Faz Bem á Saúde 
Ler Faz Bem á Saúde: Práticas Leitoras e Promoção de Bem-Estar
1 
Aretusa de Oliveira Martins Bitencourt
Núcleo Jovem Bom de Vida
Comunicação em ação: produzindo e divulgando saúde - comunicação social
1

Ludimila Scarano Coímbra
Dinamizando o Estudo da Língua Espanhola
Curso Básico de Língua Espanhola para Alunos de Escola Pública do Salobrinho e Eventos Diversos em Língua Espanhola para a Comunidade da Região de Abrangência da UESC
1
Emilia Peixoto Vieira
Fortalecimento e Articulação da Educação Infantil
O fazer dos Coordenadores Pedagógicos da Educação Infantil
2
Maria Cristina Rangel
LAHIGE
Os encantos da Lagoa Encantada - ilhéus BA
1
Lacita Menezes Slavinski
Núcleo Jovem Bom de Vida
Comunicação em ação: construindo sonhos
1


CRONOGRAMA
Atividades
Datas
Inscrições
13 a 28 de outubro
Seleção 
29 de outubro
Divulgação do resultado final
	de outubro


REQUISITOS DO ESTUDANTE

a)	estar regularmente matriculado em curso de graduação da UESC;
b)	ter concluído o segundo semestre do curso de graduação e não estar matriculado no penúltimo e no último semestres do mesmo, no ato da contratação;
c)	não possuir outra modalidade de bolsa dos programas da UESC e apresentar disponibilidade mínima de 20 (vinte) horas semanais; 
d)	Não estar inadimplente com a PROEX;
O estudante que se inscrever em mais de um projeto será desclassificado.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
Currículo Lattes comprovado;
	Declaração do discente (ANEXO 1) de que não possui vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa dentro dos programas da UESC ou de outra instituição devidamente assinada;
	Ficha de inscrição (ANEXO 2)
	Comprovante de matrícula;
	Histórico escolar;

INSCRIÇÕES

As inscrições serão realizadas no Protocolo Geral da UESC, no período de 13 a 28 de outubro de 2015, conforme Cronograma apresentado no item 1.

DA REMUNERAÇÃO

Ao bolsista selecionado será concedida mensalmente uma bolsa Auxílio à Educação pelo Trabalho, cujo valor obedece ao fixado pela Secretária de Administração através da Portaria No 323, no Diário Oficial do Estado No 17.379 de 26/04/2000. Será concedido, também, auxílio transporte correspondente às linhas do eixo Ilhéus/Itabuna, não sendo consideradas outras linhas caso o estudante resida em outras cidades.

DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

	O período de vigência da bolsa será de 12 (doze) meses, condicionado à duração e situação do projeto junto a PROEX. 

	Após concessão da primeira bolsa, será admitida uma renovação (por mais doze meses) para os bolsistas. Para tanto, bolsista e projeto, deverão estar em situação regular junto a PROEX. 


	 Em caso de substituição de bolsista durante o período de vigência desta, o substituto firmará Termo de Compromisso COMPLEMENTAR pelo prazo de duração equivalente a duração da bolsa.


DISPOSIÇÕES GERAIS

  Os bolsistas deverão apresentar relatórios anuais, que serão revistos e comentados pelo Orientador. A não apresentação dos relatórios no prazo implicará na suspensão da bolsa, ficando o Orientador e o bolsista em pendência junto a PROEX.

	  Os bolsistas deverão apresentar seus resultados parciais ou finais sob a forma de painéis ou apresentação oral, por ocasião do Seminário de Extensão da UESC.


	  O Orientador deverá comunicar, imediatamente, qualquer alteração relativa à continuidade da bolsa.


	  É de responsabilidade exclusiva do orientador viabilizar a execução das atividades do bolsista.


	   É obrigatório o uso da logomarca da UESC nas apresentações de trabalho, dentro da Instituição ou em outros locais, referentes aos resultados obtidos pelo projeto.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 7 de outubro de 2015.




EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO












ANEXO 1



Declaração do Discente


Declaro para fins de inscrição no Programa Institucional de Bolsas de Extensão da UESC (PROBEX/UESC), dos Editais com vigência 2013-2014, que eu, _________________________________________, CPF nº__________________, não possuirei vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza durante a vigência da bolsa de extensão, e que disponibilizarei 20 horas semanais para realização das atividades referentes ao plano de trabalho do projeto.



Ilhéus, Campus Soane Nazaré de Andrade, ____/____/_____.


________________________________________
Assinatura do Discente






















ANEXO 2

Ficha de inscrição do discente

Nome Completo:
CPF:                                                 RG:
Telefone:	E-mail:
Curso:	                                            Nº de matrícula:
Endereço completo:

Projeto de extensão:
Plano de trabalho da ação extensionista:
Nome do orientador:



