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EDITAL PROEC Nº 009/2017
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO
PARA A AÇÃO DE EXTENSÃO “JUVENTUDES, CULTURAS E
EDUCAÇÃO: CONECTANDO UNIVERSIDADES E TERRITÓRIO
VIA ESTAÇÃO DE PESQUISA URBANA M'BOI" APROVADO
PELO PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS –
PAAE 2017

Processo nº 23006.002397/2016-95
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC (UFABC), torna público o processo seletivo destinado ao preenchimento de
vaga de bolsista e voluntário para a ação de extensão “Juventudes, Culturas e Educação:
Conectando Universidades e Território Via Estação de Pesquisa Urbana M'Boi", aprovado pelo
programa de Apoio a Ações Extensionistas – PAAE 2017
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 na ação para atuarem nas ações de extensão aprovadas pelo Programa de Apoio a
Ações Extensionistas – PAAE 2017.
DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 31 de março a 03 de abril de 2017,
mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para Bolsista/Voluntário.
A inscrição do discente neste programa de bolsas/voluntariados implica no 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 04 a 06 de abril 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).
As atividades do bolsistas/voluntários totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a
critério do coordenador do projeto ou por ele determinado.
DAS VAGAS
Será disponibilizada 1 (uma) vaga para bolsista.
As vagas para voluntários serão disponibilizadas a critério do coordenador da ação.
A bolsa e o voluntariado terá vigência mínima de 09 (nove) meses, no período de abril a
dezembro de 2017.
CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO
Os critérios descritos no Anexo 2 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.
Os candidatos deverão apresentar documentos que comprovem os critérios de inscrição
obedecendo ao estabelecido neste edital, por ocasião da seleção e quando solicitado pela
coordenação da ação e pela ProEC.
Os documentos acadêmicos devem ser preferencialmente emitidos pela Secretaria de
Graduação da UFABC.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Após a divulgação da lista dos selecionados, os alunos bolsistas assinarão o Termo de
Outorga, no dia 10 de abril 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 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

31 de março a 03 de abril de 2017

Seleção dos candidatos

04 a 06 de abril de 2017

Publicação do resultado

07 de abril de 2017

Assinatura do Termo de Outorga e
Compromisso

10 de abril de 2017

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Profº Drº Daniel Pansarelli
Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original

PJ011-2017
JUVENTUDES, CULTURAS E EDUCAÇÃO: CONECTANDO UNIVERSIDADES E
TERRITÓRIO VIA ESTAÇÃO DE PESQUISA URBANA M'BOI
A partir de parceria com pesquisadoras/es e professoras/es universitários que atuam
via Estação de Pesquisa Urbana M’Boi (coordenação CEAPG/FGV) nos distritos de
Jardim Ângela, Jardim São Luís e região, extremo sul de São Paulo, esta proposta
pretende dar continuidade à inserção da UFABC em processo de atuação universitária
em regiões de maiores vulnerabilidades por meio de práticas inovadoras.
Desenvolvendo extensão universitária nesta região desde 2016, o que permitiu a
construção de vínculos com agentes e organizações sociais locais que atuam com
jovens na região, particularmente com os eixos de cultura e educação como
estratégias para o enfrentamento das vulnerabilidades locais, buscamos construir
atividades de formação sobre a região, na região e para a região, de maneira itinerante
pelo território e em parceria com os agentes locais, procurando aprender sobre os
desafios públicos enfrentados e também as estratégias que organizações sociais
locais vêm utilizando para seu enfrentamento – reconhecendo as que já existem e
somando esforços por meio de ações compartilhadas onde houver demanda. Atuamos
a partir da perspectiva do diálogo entre saberes e da construção conjunta de
alternativas para enfrentamento das vulnerabilidades locais, construindo novos
saberes a partir desta interação.

Anexo 2
Atividades previstas:
 Visitar equipamentos públicos relacionados aos temas de cultura e educação na região
da subprefeitura de M’Boi Mirim, zona sul da cidade de São Paulo;
 Visitar organizações e ações locais em cultura e educação desenvolvidas por e/ou para
juventudes na região;
 Pesquisa bibliográfica ou de práticas sobre promoção de cidadania, ações democráticas
e desenvolvimento local;
 Pesquisa sobre dados relativos à juventude, cultura e educação;
 Participar da construção e da realização de atividades de formação de curta duração
que serão desenvolvidas na região;
 Participar das reuniões de trabalho referentes ao desenvolvimento do projeto de
extensão;
 Interação constante com professores e pesquisadores da UFABC e do CEAPG (Centro
de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas em São
Paulo, organização parceira deste projeto de extensão);
 Elaboração de relatórios de pesquisa.
Processo Seletivo:
Primeira Fase: Estudantes interessados em participar do projeto deverão realizar sua inscrição
de acordo com o edital da PROEC e enviar para lucio.bittencourt@ufabc.edu.br, entre
31/03/2017 e 03/04/2017, com as seguintes informações:
1. Carta de apresentação, relatando sua trajetória e principais experiências (máximo de
uma página);
2. Carta de interesse, relatando o seu interesse pelo tema e pelas atividades previstas no
projeto de extensão (máximo de uma página).
Segunda Fase: Aprovados na primeira fase serão divulgados até o dia 05/04/2017 e
convidados para entrevista com a equipe de coordenação do projeto, a ser realizada no dia
06/04/2017, entre as 14h e as 18h, no campus São Bernardo do Campo.
Maiores informações: em caso de dúvidas, enviar email para lucio.bittencourt@ufabc.edu.br

