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EDITAL PROEC Nº 008/2017
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
PARA OS PROJETOS APROVADOS PELO PROGRAMA DE
APOIO A AÇÕES DE CULTURA – PAAC 2017
Processo nº 23006.002398/2016-30
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC), torna público o processo seletivo para bolsistas e voluntários
para as ações aprovadas por esta pró-reitoria.
DAS NORMAS GERAIS
Este edital é regido pela Portaria ProEC nº 013, de 04 de outubro de 2016, e encontra-se
disponível na página da ProEC.
DOS OBJETIVOS
O presente edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas e voluntários para
atuarem nas ações de cultura aprovadas pelo Programa de Apoio a Ações de Cultura – PAAC
2017.
DA INSCRIÇÃO
O período de inscrição será de 14 a 19 de março de 2017.
As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para
Bolsista/Voluntário.
A inscrição do discente neste programa de bolsas/voluntariados implica o reconhecimento e
aceitação de todas as condições previstas neste edital.
A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo candidato no ato de preenchimento do
formulário de inscrição, bem como por requerimentos de inscrição não efetivados por motivo de
ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação ou
outros fatores externos que impossibilitem a transferência de dados.
DA SELEÇÃO DOS ALUNOS
A seleção do alunos inscritos será de responsabilidade do coordenador da ação e deverá
ocorrer no prazo entre 20 a 22 de março de 2017. A ProEC publicará a lista dos alunos
selecionados de acordo com a classificação enviada pelo coordenador.
Somente poderão participar da seleção os alunos que obedecerem todos os critérios para
inscrição estabelecidos neste Edital e na Portaria ProEC nº 013, de 04 de outubro de 2016.
DAS BOLSAS
O bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), cujo pagamento
será feito até o 10º dia útil do mês subsequente ao da realização das atividades, por meio de
depósito bancário na conta corrente individual do próprio bolsista, no Banco do Brasil.

As atividades do bolsista/voluntário totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a
critério do coordenador do projeto ou por ele determinado.
DAS VAGAS
A distribuição das vagas bem como o prazo de vigência das bolsas disponibilizadas por meio
deste edital encontram-se disponível na tabela 1.
As vagas para voluntários serão disponibilizadas a critério do coordenador da ação de cultura.
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Tabela 1 – Das Vagas

Nº DA AÇÃO
AÇÃO DE CULTURA
PJ030-2017
OFICINA DE DESTREZA MOTRIZ E
MALABARES
PJ031-2017RÁDIO EMISSORA VIA
INTERNET DA UFABC (WEBRÁDIOUFABC)

COORDENADOR

VAGAS
PARA
BOLSAS

Profº Dr. Jose Javier Saez
Acuña

1

Profº Dr. Jose Javier Saez
Acuña

2

DURAÇÃO
(meses) BOLSAS/
VOLUNTARIA
DO
abril a
dezembro
(09 meses)
abril a
dezembro
(09 meses)

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Após a divulgação da lista dos selecionados, os alunos bolsistas assinarão o Termo de
Outorga, no período de 24 de março de 2017, mediante a apresentação dos seguintes
documentos (original e cópia simples): RG; CPF, Cartão do banco e atestado de matrícula
atualizado.
Assinaturas fora do prazo acima estipulado serão permitidas mediante justificativas aceitas
pela ProEC.
A critério da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e/ou do coordenador da ação poderão ser
solicitados outros documentos aos alunos bolsistas/voluntários.
Após a divulgação da lista dos alunos voluntários selecionados, esses deverão assinar o
Termo de Compromisso no período de 24 de março de 2017 mediante a apresentação de
documento de identidade.
Os alunos iniciarão as atividades após as assinaturas dos termos de outorga e compromisso.
DO CRONOGRAMA
Ação

Data

Período de inscrição

14 a 19 de março de 2017

Seleção dos candidatos

20 a 22 de março de 2017

Publicação do resultado

23 de março de 2017

Assinatura do Termo de Outorga e
Compromisso

24 de março de 2017

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Profº Dr. Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão e Cultura

Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original
PJ0302017

OFICINA DE DESTREZA MOTRIZ E MALABARES

PROFº DR. JOSE JAVIER SAEZ ACUÑA

O projeto visa manter a oficina ativa com a continuidade das bolsas atuais. A oficina atualmente leva a prática de destrezas motrizes aplicadas
aos malabares à comunidade universitária, e externa, com 3, 4 e 5 bolinhas, 3 e 4 claves, passes entre dois malabaristas, e equilíbrio sobre
monociclo, equilíbrio com bastão, equilíbrio com diabolô, perna de pau, equilíbrio sobre "slackline" ou corda bamba, e equilíbrio com poi (fitas
coloridas), tecido acrobático e RodaCyr (um bambolê tamano para deixar um ser humano dentro). Justificativa: Desde o inicio (maio de 2013) a
oficina realizase sem faltas nas dependências do campus Sto. André da UFABC (piso vermelho). Com a recente chegada dos materiais via
Edital Cultura 2016 da PROEC, este ano abrimos oito (8) vezes por semana. Isto pois até agora , como visto no tempo, só aumentam os
interessados. Por exemplo, atualmente participam da oficina docentes da UFABC também técnicos administrativos, pósgraduando além de
discentes e externos. O evidente sucesso da oficina é sua própria justificativa
RÁDIO EMISSORA VIA INTERNET DA UFABC
PJ031PROFº DR. JOSE JAVIER SAEZ ACUÑA
(WEBRÁDIO-UFABC)
2017
2014 foi montado o projeto da webrádio de estudantes que é aberta à comunidade. Este foi aprovado em 2015 e continuo para 2016. A
webrádio da UFABC está atualmente transmitindo. http://webradio.ufabc.edu.br/ O projeto cresceu e visa sair ao mundo num “bum” divulgativo
(bum de bomba) em dezembro de 2018, tudo em inglês, se tudo der certo e nada atrasar. Por outra parte, este 2015 passamos através de
doações de PC´s (de docentes independentes quanto o NTI) de 1 canal que compila estilos diferentes para abrimos já logo a 12 canais de
estilos diferentes.

Anexo 2 - Critérios para inscrição
1.
Os critérios abaixo relacionados não excluem aqueles indicados no presente edital, em especial no art.3º da Portaria ProEc nº 013/2016
e são válidos para candidatos bolsistas e voluntários.
2.
Os candidatos selecionados como bolsistas e voluntários para as ações de extensão, quando solicitados pela ProEC, deverão
apresentar documentos que comprovem os critérios de inscrição, preferencialmente emitidos pela Secretaria de Graduação da UFABC no ato
de assinatura do termo de outorga e compromisso.
Ação cultural

Critério para inscrição

PJ030-2017

Oficina de Destreza
Motriz e Malabares

Deverá possuir destreza motriz e aptidão para os malabares com: 3 ou 4 bolinhas, 3 ou 4 claves, passes
entre dois malabaristas, noções de equilíbrio sobre monociclo, noções de equilíbrio com bastão, noções
de equilíbrio com diabolô, noções de equilíbrio sobre perna de pau, noções de equilíbrio sobre "slackline" ou corda bamba, e noções de equilíbrio com poi (fitas coloridas).

PJ031-2017

Rádio emissora via
internet da UFABC
(Webrádio-UFABC)

Desejável conhecimento em informática, conceitos básicos de código fontes de programas, script,
configurações básicas de equipamentos de áudio.
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