MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-72-81
proex@ufabc.edu.br

EDITAL PROEX Nº 028/2015
PROCESSO
SELETIVO
DESTINADO
AO
PREENCHIMENTO DE APORTE DE VAGAS DE
BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA OS PROJETOS
APROVADOS PELO PROGRAMA DE APOIO A
AÇÕES EXTENSIONISTAS – PAE 2015
Processo nº 23006.002381/2014-11
O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
(UFABC), nomeado pela Portaria nº 220, de 21 de março de 2014, publicado no Diário Oficial
da União (DOU), Seção 2, página 13, de 25 de março de 2014, no uso de suas atribuições
legais, torna público o presente Edital para disciplinar os requisitos, os procedimentos e o
funcionamento do processo seletivo destinado ao preenchimento de aporte de vagas de
bolsistas e voluntários para os projetos aprovados pelo Programa de Apoio a Ações
Extensionistas – PAE 2015.
1. Do Programa de Bolsas/Voluntários
1.1. Entende-se por bolsista o aluno selecionado que desempenhará atividades relacionadas à
ação extensionista mediante remuneração.
1.2. Entende-se por voluntário o aluno selecionado que desempenhará atividades relacionadas
à ação extensionista sem remuneração.
1.3. O Programa de Bolsas/Voluntários tem como objetivo dar suporte ao Programa de Apoio
a Ações de Extensão de 2015.
1.4. O Programa de Apoio a Ações de Extensão está adequado ao Projeto Pedagógico da
UFABC e pretende auxiliar o aluno a tornar-se empreendedor de sua própria formação, ético,
pesquisador e constantemente atualizado.
2. Dos Objetivos
2.1. Promover o envolvimento e a cooperação de alunos em atividades de extensão,
favorecendo a integração entre os câmpus da UFABC e a sociedade.
2.2. Democratizar o saber, fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e
Extensão.
2.3. Contribuir para a formação acadêmico-profissional dos estudantes.
2.4. Estimular o senso de responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em ampliar
conhecimentos e empenho nas atividades acadêmicas; promover a formação integral dos
alunos e promover a interação dos participantes da ação.
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3. Das normas gerais
3.1. As atividades dos bolsistas/voluntários totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a
critério do coordenador da ação de extensão.
3.2. Os dias, locais e horários das atividades do bolsista/voluntário serão definidos pelos
coordenadores das ações, podendo ocorrer aos sábados e domingos, desde que não
comprometam suas atividades acadêmicas.
3.3. As atividades desenvolvidas pelos bolsistas/voluntários serão definidas, acompanhadas e
avaliadas pelos respectivos coordenadores das ações de extensão.
3.4. As atividades de bolsistas/voluntários poderão ocorrer em qualquer dos câmpus da
UFABC e nos locais previstos pela ação.
3.5. A relação entre os bolsistas/voluntários e a UFABC previstas neste edital não gerará
qualquer vínculo empregatício entre as partes.
3.6. O bolsista receberá uma bolsa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser paga
mensalmente mediante depósito bancário realizado até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.
3.7. Somente serão efetuados pagamentos em conta corrente individual, aberta em nome do
beneficiário da bolsa no Banco do Brasil.
3.8. Este edital destina-se a alunos regulares da graduação e da pós-graduação da UFABC.
4. São atribuições dos bolsistas/voluntários
4.1. Executar as atividades propostas pelo coordenador.
4.2. Dedicar, no mínimo, 10 (dez) horas semanais às atividades relacionadas com a
bolsa/voluntariado.
4.3. Encaminhar à ProEx o relatório parcial e final das atividades.
4.3.1. O relatório parcial e final devem ser enviados com aprovação do coordenador da ação.
4.3.2. Para bolsistas e voluntários cujo prazo de vigência dos termos de outorga e
compromisso seja superior a 6 (seis) meses, é obrigatório o encaminhamento de relatório
parcial na metade da vigência, a partir da data de início indicada nos termos; e do Relatório
Final até o limite de 30 dias após a data de seu encerramento. Quanto às demais atividades, os
relatórios finais deverão ser apresentados até 30 dias após seu encerramento.
Parágrafo único: caso o desligamento do aluno bolsista/voluntário ocorra antes do término
previsto pelo termo de outorga/compromisso o referido aluno terá 30 (trinta) dias para
apresentar o relatório final.
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5. São deveres do bolsista
5.1. Informar à ProEx o nome do banco, número da agência e conta corrente individual, bem
como os documentos pessoais exigidos no ato da assinatura do termo de outorga e quando
requisitado.
5.2. Ter ciência do conteúdo da Resolução nº 124 do ConsEPE, que trata do Programa de
Bolsista para Ações de Extensão e cumprir as normas nela previstas.
5.3. Em caso de desligamento do programa, o aluno deverá comparecer à ProEx para
assinatura do termo de desligamento.
6. É dever do voluntário
6.1. Em caso de desligamento do programa, o aluno deverá comparecer à ProEx para
assinatura do termo de desligamento.
7. Da permanência dos alunos bolsistas/voluntários
7.1. A permanência do aluno bolsista/voluntário será condicionada ao cumprimento de todas as
seguintes condições:
I Assiduidade nas atividades de bolsista/voluntário;
II Cumprimento das atribuições do bolsista/voluntário;
III Desempenho satisfatório nas atividades de bolsista/voluntário.
7.2. Durante o desenvolvimento da ação de extensão, é vedado ao bolsista receber outro tipo
de bolsa, exceto bolsa permanência e/ou bolsa moradia.
7.3. O bolsista selecionado poderá solicitar o cancelamento do Termo de Outorga e, a critério
do coordenador, manter as atividades na condição de voluntário, mediante a assinatura do
Termo de Compromisso.
8. Da exclusão do aluno bolsista/voluntário
8.1. A exclusão do aluno bolsista dar-se-á:
I em razão do não cumprimento do disposto no item 7.1;
II quando o aluno for desligado do quadro de discentes da UFABC;
III quando o aluno trancar matrícula no curso da UFABC;
IV quando o aluno não comparecer a 3 (três) atividades planejadas de
bolsista/voluntário, sem justificativa ou por justificativas não aceitas pelo coordenador do
projeto;
V quando for constatado acúmulo de bolsas similares concedidas por outros órgãos
e/ou com outros programas da UFABC;
8.2. A exclusão do aluno voluntário dar-se-á:
I em razão do não cumprimento do disposto no item 7.1;
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II quando o aluno for desligado do quadro de discentes da UFABC;
III quando o aluno não comparecer a 3 (três) atividades planejadas de
bolsista/voluntário, sem justificativa ou por justificativas não aceitas pelo coordenador do
projeto;
8.3. Caso o coordenador queira desligar o aluno bolsista/voluntário da ação, deverá enviar um
e-mail à ProEx (proex@ufabc.edu.br), comunicando o desligamento.
9. Da reposição de bolsistas/voluntários
9.1. Caso haja desistência ou afastamento do aluno bolsista/voluntário a reposição dar-se-á:
a) prioritariamente pelo aluno voluntário da mesma ação de extensão mediante critério do
coordenador;
b) por qualquer outro aluno inscrito e aprovado no processo seletivo na mesma ação por meio
deste edital, se houver, e respeitando-se o que pede o item 11.1 deste edital;
c) a reposição dar-se-á mediante abertura de um novo edital.
10. Da inscrição
10.1. O período de inscrição será de 27 a 31 de julho de 2015.
10.2. As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para
Bolsista/Voluntário.
10.3. O aluno poderá optar por inscrever-se em até 2 (duas) ações de extensão constantes na
Tabela 1 – Ações de Extensão deste edital, pela ordem de preferência. Um resumo de cada
ação de extensão encontra-se disponível no Anexo 1 e os critérios para inscrição, se houver,
disponíveis no Anexo 2.
10.4. A inscrição do discente neste programa de bolsas/voluntariados implica o reconhecimento
e aceitação de todas as condições previstas neste edital.
11. Dos critérios para inscrição
11.1. São critérios para inscrição de aluno bolsista:
I ser aluno de graduação ou pós-graduação da UFABC;
II estar regularmente matriculado e cursando disciplinas;
III não possuir bolsas de outros programas da UFABC, exceto de natureza
socioeconômica e/ou de moradia;
IV não possuir bolsas de programas de outras instituições de fomento.
11.2. São critérios para inscrição de aluno voluntário:
I ser aluno de graduação ou pós-graduação da UFABC;
II estar regularmente matriculado;
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12. Da seleção dos alunos
12.1. Somente poderão participar da seleção os alunos que obedecerem todos os critérios para
inscrição estabelecidos neste Edital.
12.2. Caberá aos coordenadores de cada ação de extensão estabelecer os critérios de seleção
e classificação dos alunos inscritos. Dentre esses critérios e de acordo com o artigo 3º do
decreto presidencial 7.416 de 30 de dezembro de 2010, o coordenador deve considerar o
desempenho acadêmico do candidato bolsista.
12.3. Será responsabilidade do coordenador realizar o processo seletivo dos alunos inscritos
em sua respectiva ação no prazo entre 03 a 07 de agosto de 2015. Deverá, ainda, preencher o
Formulário de classificação de bolsistas e voluntários - ProEx – UFABC indicando a
classificação dos alunos bolsistas e voluntários classificados e uma lista de espera dos demais
alunos participantes do processo seletivo.
12.4. A divulgação da lista dos alunos selecionados será publicada no dia 10 de agosto de
2015 na página da ProEx.
12.5. Após a divulgação da lista dos alunos bolsistas selecionados nas ações de extensão,
assinarão os Termos de Outorga, impreterivelmente no dia 12 de agosto de 2015, mediante a
apresentação dos seguintes documentos (original e cópia simples):
I – RG
II – CPF
III – Cartão do banco
Parágrafo único: a critério da Pró-reitoria de Extensão e/ou do coordenador da ação poderão
ser solicitados outros documentos aos alunos bolsistas/voluntários.
12.6. Após a divulgação da lista dos alunos voluntários selecionados nas ações de extensão,
os mesmos assinarão Termos de Compromisso, impreterivelmente no dia 12 de agosto de
2015.
12.7. Os alunos iniciarão as atividades após a assinatura dos documentos no item 12.5. e 12.6.
13. Das vagas
13.1. As vagas para bolsistas serão disponibilizadas de acordo com a tabela 01.
13.2. As vagas para voluntários serão disponibilizadas de acordo com o coordenador da ação
de extensão.
13.3. Os critérios, se houver, estão disponíveis no Anexo 2.
13.4. As bolsas e o voluntariado terão vigência mínima de até 05 (cinco) meses, de acordo com
a ação de extensão a qual encontra-se vinculada, com início e final indicado no termo de
outorga a ser firmado entre o aluno e a Pró-reitoria de Extensão (ProEx).
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Nº

002/2015

005/2015

008/2015

AÇÃO DE EXTENSÃO

Memórias Tridimensionais do Grande
ABC: Projeto Piloto – Vila de
Paranapiacaba

COORDENADOR

João Paulo Gois

Jogo Educativo para o Aprendizado
Sobre de Esportes Paralímpicos para o André Luiz Brandão
Público em Geral
Curso de Formação Continuada:
Multiplicadores no Ensino de Botânica Andréa Onofre de Araújo

010/2015

Imersão em Desenvolvimento de
Software Livre

015/2015

II Encontro Nacional do PIBID/Filosofia Patrícia Del Nero Velasco

018/2015

Cidade, Poluição e Clima - Inventário
de Sistemas de Transportes da RMC Fase I

Jerônimo Cordoni
Pellegrini

Humberto de Paiva
Junior

VAGAS
PARA
BOLSAS

VAGAS PARA
VOLUNTÁRIO

02

A critério do
coordenador

04

A critério do
coordenador

01

A critério do
coordenador

02

A critério do
coordenador

02

A critério do
coordenador

08

A critério do
coordenador

019/2015

Educação sobre a Dengue - 2015

Sergio Daishi Sasaki

02

A critério do
coordenador

024/2015

Coletivo de Consumo UFABC e
Associação Oeste

José Paulo Guedes Pinto

02

A critério do
coordenador

DURAÇÃO
(meses) BOLSAS/
VOLUNTARIA
DO
Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Setembro a
Outubro
(02 meses)
Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Agosto a
Setembro
(02 meses)
Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Agosto a
Dezembro
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Nº

025/2015

AÇÃO DE EXTENSÃO

ASTROEM III - Uma Proposta de
Ensino de Mecânica Aplicada
Integrada à Astronáutica, à
Aeronáutica e à Astronomia para
Alunos do Ensino Médio e Ampliando
para Alunos do Ensino Fundamental II

VAGAS
PARA
BOLSAS

VAGAS PARA
VOLUNTÁRIO

Cláudia Celeste
Celestino de Paula
Santos

10

A critério do
coordenador

COORDENADOR

DURAÇÃO
(meses) BOLSAS/
VOLUNTARIA
DO
(05 meses)

Agosto a
Dezembro
(05 meses)

026/2015

Produção de Material Didático para o
Ensino de Ciências e Matemática

Evonir Albrecht

02

A critério do
coordenador

033/2015

Ativamente - UFABC

Maria Teresa Carthery
Goulart

02

A critério do
coordenador

Agosto a
Dezembro
(05 meses)
Agosto a
Dezembro
(05 meses)

08

A critério do
coordenador

Agosto a
Outubro
(03 meses)

“Simpósio Internacional “De Bandung
FC040_2015 Ao Século XXI” – I Semana de RI
UFABC/UNIFESP”

Giorgio Romano Schutte
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14. Cronograma
Ação

Data

Inscrições

27 a 31 de julho de 2015

Seleção dos candidatos

03 a 07 de agosto de 2015

Divulgação da lista dos alunos
selecionados
Assinatura dos termos de
outorga e compromisso

10 de agosto de 2015
12 de agosto de 2015

15. Da Certificação
15.1. Somente após a entrega do relatório final pelo coordenador da ação serão expedidos os
certificados para os participantes.
15.2. Somente receberão certificados os alunos bolsistas/voluntários que completarem o tempo
previsto no Termo de Outorga/Compromisso e estiverem em dia com os relatórios parcial e
final.
15.3. O aluno desligado da bolsa/voluntariado antes do término previsto, receberá uma
declaração descrevendo o tempo de participação na referida ação mediante entrega do
relatório parcial e final.
16. Das disposições finais
16.1. Fica facultado à UFABC o direito de suspender o presente programa na hipótese de
dotação orçamentária insuficiente ou não disponibilizada.
16.2. Este edital é regido pela Resolução ConsEPE nº 124, de 16 de dezembro de 2011, que
regulamenta as normas para os Bolsistas de Ações de Extensão da ProEx da Universidade
Federal do ABC.
16.3. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pelo Comitê de Extensão Universitária da
UFABC.
16.4. O Pró-Reitor de Extensão é responsável pela coordenação geral deste programa.
16.5 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Profº Dr. Daniel Pansarelli
Pró-reitor de Extensão
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002/2015

MEMÓRIAS TRIDIMENSIONAIS DO GRANDE ABC:
PROJETO PILOTO – VILA DE PARANAPIACABA

JOÃO PAULO GOIS

O avanço tecnológico da computação e das engenharias tem agido como facilitadores na preservação e divulgação da história mundial.
Iniciativas de catalogar, digitalizar e reconstruir modelos computacionais tridimensionais fiéis de acervos e sítios históricos tem sido cada vez
mais constante, permitindo assim que pessoas em áreas remotas consigam, através de um computador e acesso à internet, contemplar e
analisar obras artísticas em qualquer lugar do mundo. Em particular, duas iniciativas mundialmente conhecidas de reconstrução tridimensional
de obras de artes são o The Digital Michelangelo e Aleijadinho. A presente proposta, objetiva realizar um levantamento histórico de
monumentos, obras de artes e arquitetônicas que ilustram a história do grande ABC e de São Paulo Capital, bem como reconstruí-los
tridimensionalmente com o auxílio do estado-da-arte de softwares de computação gráfica e de equipamentos de engenharia. Este projeto piloto
focará inicialmente no estudo da reconstrução pontos histórico da Vila de Paranapiacaba, estendendo futuramente para outros monumentos e
pontos historicamente relevantes do grande ABC e de São Paulo. Este projeto já nasce interdisciplinar no que tange o uso do estado-da-arte
em computação e engenharias para a modelagem tridimensional de monumentos históricos. Terá como resultados modelos tridimensionais
disponibilizados livremente a qualquer público, no qual poderá ser explorado para fins acadêmicos, científicos e tecnológicos.
JOGO EDUCATIVO PARA O APRENDIZADO SOBRE E
005/2015
ESPORTES PARALÍMPICOS PARA O PÚBLICO EM
ANDRÉ LUIZ BRANDÃO
GERAL
Resumo de proposta: O projeto tem o objetivo de desenvolver um jogo digital com o intuíto de esclarecer para o público em geral o que são
os esportes paralímpicos. A tentativa de parceria junto ao Comitê Paralímpico Brasileiro se daria por meio do Centro de Treinamento
Paralímpico de São Caetano do Sul, onde alguns dos principais atletas da seleção dos esportes paralímpicos realizam treinamentos.
Objetivos específico: Abordar, por meio de um jogo digital, a temática de esportes paralímpicos para o esclarecimento da população em geral.
Objetivos gerais: Desenvolver, de forma participativa, um jogo digital com discentes e docentes da UFABC. Será buscada a parceria com o
Centro de Treinamento Paralímpico de São Caetano do Sul para o desenvolvimento participativo, que poderá ser de grande valia na
abordagem do conteúdo do jogo.
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008/2015

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA:
MULTIPLICADORES NO ENSINO DE BOTÂNICA

ANDRÉA ONOFRE DE ARAÚJO

O curso irá abordar tópicos sobre Botânica, com a inclusão de atividades teóricas e práticas, visando a formação de multiplicadores,
professores e futuros profissionais atuantes no ensino de ciências. Auxiliará a ampliação do acervo do Herbário da UFABC, com a
incorporação de materiais coletados e preparados pelos participantes. A finalidade da proposta é o desenvolvimento de atividades para auxiliar
o ensino e a aprendizagem de Botânica, visando mudar a tendência de afastamento e desinteresse pela área.
IMERSÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
JERÔNIMO CORDONI PELLEGRINI
010/2015
LIVRE
Imersão no mundo da Cultura Livre, especificamente em produção de Software Livre. Tal imersão se dará por: minicurso de colaboração em
software livre; minicurso de desenvolvimento de software livre; palestras; prática de desenvolvimento de software livre. Os selecionados
contribuirão para projetos de software livre, em diversas formas (desenvolvimento, depuração, documentação, tradução e empacotamento).

015/2015

II ENCONTRO NACIONAL DO PIBID/FILOSOFIA

PATRÍCIA DEL NERO VELASCO

O II Encontro Nacional do PIBID/Filosofia, realizado de 1 a 3 de junho de 2015, no campus São Bernardo do Campo da
UFABC, contou com a participação de 21 instituições de ensino superior. Trata-se, agora, de editar as imagens obtidas durante o evento, bem
como os textos apresentados, os quais serão publicados em formato de livro.
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018/2015

CIDADE, POLUIÇÃO E CLIMA - INVENTÁRIO DE
SISTEMAS DE TRANSPORTES DA RMC - FASE I

HUMBERTO DE PAIVA JUNIOR

O problema central da linha de pesquisa Cidade, Poluição e Clima são estabelecer relações entre o processo de desenvolvimento de uma
cidade, os níveis e tipos de poluição que ela gera e o grau de contribuição dessa poluição para as mudanças climáticas. O entendimento
dessas relações possibilitará um melhor planejamento do uso e ocupação do espaço urbano a fim de torná-lo sustentável. Dentre os múltiplos
fatores que contribuem para a geração de poluição numa cidade, o sistema de transporte é um dos mais importantes. Um inventário de
sistemas de transportes consiste num levantamento dos meios de transportes na região de estudo, bem como dos documentos técnicos sobre
transportes, planos, projetos e atualização ou produção de mapas e bases de dados georreferenciados. Esse projeto de extensão é uma
continuação e ampliação dos projetos de pesquisa e extensão realizados em 2012, 2013 e 2014 para a construção do inventário de transportes
do município de Santo André e Mauá (SP). Esses projetos estão inseridos na linha de pesquisa Cidade, Poluição e Clima, sobre emissões de
fontes móveis e metodologia de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que prevê nove projetos de pesquisa. O objetivo desse projeto de
extensão é ampliar e divulgar a experiência obtida com o projeto de Santo André e Mauá, fortalecendo os laços com a comunidade técnica,
compartilhando conhecimentos gerados na pesquisa e ampliar a rede modelada na macrometrópole paulista.

019/2015

EDUCAÇÃO SOBRE A DENGUE – 2015

SERGIO DAISHI SASAKI

Este projeto tem como objetivos a realização de palestras sobre a Dengue e a forma de prevenção da mesma para alunos do ensino
fundamental de escolas públicas das cidades da região do ABC paulista. Outro objetivo do projeto é verificar os níveis de conhecimento sobre
a dengue por estes alunos e o nível de retenção da informação transmitida após a palestra por meio da aplicação de questionários.
Por se tratar de uma doença de grande incidência no território nacional é importante realizar trabalhos de divulgação de informações sobre a
dengue, sua forma de transmissão e sobre as formas de combate ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Este projeto levará informação
sobre a Dengue, na forma de palestras, a alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas das cidades do ABC paulista. Dessa
forma, objetiva-se abordar os alunos em uma fase de vida em que a curiosidade e o interesse pelo aprendizado podem fazer uma grande
diferença para a solução de um problema de saúde pública. Por meio dessa metodologia, pretende-se capacitar os alunos de maneira que se
tornem agentes transformadores que transmitirão os conhecimentos adquiridos para os que os cercam e para as gerações futuras, assim,
certamente o ganho de um projeto dessa natureza se dará em longo prazo com a mudança de postura da população.
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024/2015

COLETIVO DE CONSUMO UFABC E ASSOCIAÇÃO
OESTE

JOSÉ PAULO GUEDES PINTO

O presente trabalho propõe a continuação do projeto de extensão aprovado pelo Edital PAE 2014, no qual analisa o contexto histórico e atual
que envolve a relação de produção e consumo de alimentos no Brasil, com base nos resultados de pesquisas sobre a inacessibilidade à
alimentação adequada, que é garantida pelos Direitos Sociais, constante na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e, tratados
internacionais. Mediante este cenário, o projeto propõe uma nova forma de ação política e coletiva que contrapõe o consumo tradicional,
através da formação dos grupos de consumo de alimentos na Universidade Federal do ABC e Associação Oeste de Diadema, visando à
compra coletiva de alimentos agroecológicos e orgânicos, comprando diretamente da agricultura familiar e valendo-se do comércio justo, para
negociação de preços e valorização da produção. Propõe também a conscientização e formação dos envolvidos em três eixos: autogestão,
agroecologia e nutrição.

12

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-72-81
proex@ufabc.edu.br

025/2015

ASTROEM III - UMA PROPOSTA DE ENSINO DE
MECÂNICA APLICADA INTEGRADA À
ASTRONÁUTICA, À AERONÁUTICA E À ASTRONOMIA
PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E AMPLIANDO
PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

CLÁUDIA CELESTE CELESTINO DE PAULA SANTOS

O projeto ASTROEM - III é a continuidade do projeto ASTROEM I e II. O objetivo de planejar, confeccionar e a aplicar cursos sobre mecânica
aplicada visando também à astronáutica, à aeronáutica e à astronomia para alunos do ensino médio e, agora também, para alunos de ensino
fundamental II, fornecendo, atividades que possam facilitar a aprendizagem e a interdisciplinaridade. A inserção do ensino fundamental II foi
um levantamento oferecido pela escola parceira ao projeto ASTROEM situada em Mauá. Neste levantamento mostraram que o grupo
ASTROEM poderia ajudar na melhora do ensino também nesta fase visto que diversos conteúdos abordados no curso oferecido poderiam ser
adaptados e aplicados ao ensino fundamental II. No sentido de melhorar o entendimento dos alunos de ensino médio e de ensino fundamental
ao tema, mecânica aplicada, podemos citar o projeto - Uma proposta de Laboratório de Ensino Interdisciplinar na UFABC e a Inserção da
Mecânica Aplicada no Ensino Médio (fomento – CNPq/Vale) [1]. Neste projeto foi abordado uma maneira de diminuir a barreira entre a teoria e
a prática utilizando experimentos com o Lego mindstorms na tentativa de abordar os conceitos básicos de mecânica aplicada. Este projeto, em
acordo com o projeto pedagógico da UFABC [2], pois pretende facilitar o contato direto de professores da rede pública com a realidade dos
estudantes e profissionais da UFABC, das engenharias, da biologia, da matemática, da física, etc., ou seja, envolver os alunos e os
profissionais das diversas áreas dos cursos oferecidos pela UFABC na comunidade escolar da cidade de Santo André.
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026/2015

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

EVONIR ALBRECHT

Os materiais didáticos são construídos com uma intencionalidade e desempenham importantes funções no ensino, entre elas proporcionar
simulações, motivar os alunos e desenvolver as capacidades de interação e observação. Diante da necessidade de diversificar as aulas
oferecidas aos alunos do ensino fundamental e médio, este curso visa propor atividades relacionadas com a produção de materiais didáticos
voltados para o ensino de Ciência e Matemática. A diversificação das aulas com a utilização de materiais concretos tende a atuar como
facilitador no processo ensino- aprendizagem.

033/2015

ATIVAMENTE – UFABC

MARIA TERESA CARTHERY GOULART

Esta proposta consiste em uma continuidade do projeto "Estimulação Cognitiva: exercitando a mente para um envelhecimento saudável" que
no segundo semestre de 2014 e com o apoio da PROEX, promoveu oficina de treino cognitivo a dois grupos de 15 idosos da região do ABC.
Os objetivos do projeto "AtivAmente -UFABC" são: (1) Realizar programas de treino cognitivo, dirigidos à população idosa sem declínio
cognitivo patológico a fim de otimizar seu funcionamento cognitivo, enfocando a melhora da memória, atenção e velocidade de processamento
de informações; (2) Promover o acesso da população idosa ao câmpus da UFABC, divulgando o conhecimento científico sobre Neurociência e
Cognição a esta população; (3) Propiciar a intergeracionalidade entre idosos e estudantes; (4) Promover a aplicação prática de conhecimentos
adquiridos em disciplinas do Bacharelado em Neurociência e Cognição e dos cursos associados ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia
(BCT) e ao Bacharelado em Ciência e Humanidades (BCH), favorecendo o processo de formação dos estudantes. Serão oferecidas duas
oficinas ao longo do ano, com duração aproximada de dois meses cada. Serão realizadas atividades educativas e de divulgação científica,
incluindo palestras sobre cognição e envelhecimento saudável, bem como exercícios práticos visando conscientização e aprendizado de
estratégias para facilitar a atenção visual, auditiva e visu-espacial; funções executivas; memória e velocidade de processamento de
informações.
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FC-040/2015_Modalidade Fluxo Contínuo
Simpósio Internacional “De Bandung ao Século XXI”- I Semana de RI UFABC/UNIFESP Monitoria de apoio da produção e execução do evento da I Semana de RI UFABC/UNIFESP - Simpósio O Sul Global - de Bandung ao Século
XXI.
Os cursos de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) dão início a
um trabalho conjunto através da realização da I Semana de Relações Internacionais, a ser realizada em São Bernardo do Campo entre os
dias 28, 29 e 30 de setembro de 2015.
O tema escolhido é “O Sul Global: de Bandung ao Século XXI”.
A Conferência de Bandung, realizada em 1955 na Indonésia, foi resultado da teia de processos políticos acelerados pela segunda onda de
descolonização dos países da periferia. Bandung buscou criar articulações entre países em desenvolvimento contestando a divisão
internacional de trabalho existente. Hoje verificamos a emergência de novos polos de poder fora do eixo da Triade (EUA, União Europeia,
Japão). Os exemplos mais claros são dados pelas atuações da China e da Rússia e pela consolidação do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul). A opção por desenvolver essa temática como foco central da nossa Semana foi inspirada pelos seguintes questionamentos: Qual
a pertinência de se voltar a Bandung hoje? E como analisar as recentes articulações e o novo protagonismo do Sul à luz dessa trajetória? Quais
os questionamentos à ordem global e quais alternativas surgem?
O debate é estruturado em torno de quatro mesas principais: 1) “60 anos da Conferência de Bandung: o protagonismo do Sul” 2) “Novas
dinâmicas econômicas e perspectivas para o Sul” 3) “América Latina no Cenário Global” 4) “A Sociedade Civil transnacional e o Sul Global”.
Além disso, haverá duas Conferências: de abertura “O Sul Global – Perspectivas para o Desenvolvimento” e de encerramento “ As perspectivas
do Brasil no Sul Global”; cinco mini-cursos e oito mesas temáticas para apresentação de trabalhos de alunos de graduação e pós-graduação.
O evento prevê a participação de alunos e professores de RI e áreas afins de várias instituições de ensino superior do Brasil e também da
comunidade externa da região metropolitana de São Paulo.
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Anexo 2 - Critérios para inscrição
1.
Os critérios abaixo relacionados não excluem aqueles indicados no presente edital, em especial no item 11 e são válidos para
candidatos bolsistas e voluntários.
2.
As ações de extensão que não possuem critérios específicos de inscrição, contemplam apenas aqueles citados no presente edital, em
especial no item 11.
3.
Os candidatos selecionados como bolsistas e voluntários para os projetos, quando solicitados pela ProEx, 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 de extensão
002/2015

Memórias tridimensionais
do Grande ABC: Projeto
piloto – Vila de
Paranapiacaba

005/2015

Jogo Educativo para o
aprendizado sobre
Esportes Paralímpicos para
o público em geral

008/2015
015/2015

Curso de Formação
Continuada: Multiplicadores
no Ensino de Botânica
II Encontro Nacional do
PIBID/Filosofia

Critério para inscrição
Será dada preferência para alunos que tenham experiência:
- BCT com experiência em modelagem 3D em Blender ou Maya;
- BCH ou BCT que tenha capacidade de realizar levantamento bibliográfico e histórico para alimentar
o sistema de navegação 3D com áudio e legenda.
Será dada preferência para alunos que tenham experiência em:
- participação de projeto de desenvolvimento de jogos;
- com o desenvolvimento de conteúdos de jogos digitais e;
- desenvolvimento de recursos audiovisuais para jogos.
- Ter cursado ou estar cursando disciplina de graduação e/ou pós-graduação da área de botânica ou
de legislação ambiental ou áreas afins.
- Será dada preferência para alunos que tenham experiência na organização de eventos.

