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EDITAL PROEC Nº 011/2018 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS PARA ATUAREM NA AÇÃO “PJ068-2018 - MINI-
DOC: PLANEJAMENTO TERRITORIAL NO BRASIL: TRAJETÓRIA E DESAFIOS” 

Processo nº 23006.000951/2018-12 

 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC), considerando a Portaria ProEC nº 014, de 21 de dezembro de 
2017, torna público o processo seletivo para preenchimento de vagas de bolsistas para 
atuarem na ação “PJ068-2018 - Mini-Doc: Planejamento Territorial no Brasil: Trajetória e 
Desafios” aprovada no âmbito da Resolução CEU 001/2014. 

 

1. DAS NORMAS GERAIS 

1.1. Este edital é regido pela Portaria ProEC nº 014, de 21 de dezembro de 2017, disponível na 
página da ProEC. 

 

2. DOS OBJETIVOS  

2.1. O presente edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas para atuarem na 
ação de cultura PJ068-2018 - Mini-Doc: Planejamento Territorial no Brasil: Trajetória e 
Desafios” aprovada no âmbito da Resolução CEU 001/2014. 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições deverão ser efetuadas no período indicado no item 7 deste edital – 
CRONOGRAMA - mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para Bolsista. 

3.2.  Um resumo da ação encontra-se disponível no Anexo 1. 

3.3. Em caso de multiplicidade de inscrições, será considerada exclusivamente a última 
inscrição efetuada. 

3.4. A inscrição do(a) discente neste processo seletivo implica o reconhecimento e aceitação 
de todas as condições previstas neste Edital. 

3.5. A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo(a) discente 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. 

 

 

http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/portarias-2017/Portaria_014_17_-_Bolsas_de_Extensão.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrR6WCYtgYSagaOIjHmXSekcsXESQlUIH13xN7aIVzwF8fIA/viewform
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4. DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

4.1. A seleção dos(as) discentes inscritos(as) será de responsabilidade do(a) coordenador(a) 
da ação de extensão. Este(a) deverá enviar o nome dos selecionados por meio do Formulário 
de classificação de bolsistas - ProEC – UFABC indicando a classificação dos(as) bolsista(s) e 
uma lista de espera com os(as) demais discentes selecionados no presente processo seletivo.  

4.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção:  

4.2.1. Desejável ter conhecimento e experiência em edição e tratamento de imagem e som e 
em geração de carácteres. 

5. DAS BOLSAS 

5.1. O(A) 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(a) próprio(a) bolsista, no Banco 
do Brasil. 

5.2. As atividades do(a) bolsista totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a critério 
do(a) coordenador(a) da ação ou por ele(a) determinado(a). 

5.3. A distribuição das bolsas na ação de extensão encontra-se disponível na tabela 1. 

5.4. Caberá a coordenação da ação informar o(a) discente, durante o processo seletivo, a 
quantidade e o período de vigência das bolsas disponibilizadas, considerando o número total 
de bolsas aprovadas e o período de realização da ação. 

 

Tabela 1 – Número de bolsas aprovadas na ação 

CODIGO TITULO COORDENAÇÃO 

NRº DE 
BOLSAS 

APROVADAS 
(*) 

 PJ068-2018 
Mini-Doc: Planejamento Territorial no 
Brasil: Trajetória e Desafios 

Luciana Rodrigues Fagnoni 
Costa Travassos 

06 

(*) este número refere-se a quantidade total de bolsas a serem pagas durante a vigência 
da ação. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

6.1. A divulgação da lista dos(as) discentes selecionados(as) será publicada na página da 
ProEC.  

6.2. Os(As) discentes selecionados(as) para atuarem como bolsistas entregarão os 
documentos no período de indicado no item 7 deste edital – CRONOGRAMA. 

6.3. Após a publicação, os(as) discentes selecionados(as) deverão preencher o termo de 
outorga disponível em formato digital no site da ProEC.  
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6.4. Após preenchido, o termo de outorga deve ser impresso, assinado e entregue na ProEC 
acompanhado dos seguintes documentos (originais e cópias simples):  

I- RG;  
II- CPF (apenas nos casos em que o número não consta no RG);  
III- comprovante de titularidade de conta corrente individual ativa no Banco do Brasil;  
IV- atestado de matrícula atualizado.  

6.5. A critério da ProEC e/ou da coordenação da ação, poderão ser solicitados outros 
documentos aos(às) discentes bolsistas.  

6.6. Assinaturas fora do prazo acima estipulado serão permitidas mediante justificativas aceitas 
pela ProEC. 

6.7. Os(As) discentes iniciarão as atividades após a entrega de todos os documentos indicados 
neste edital. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

Ação Data 

Período de inscrição 10 a 17 de maio de 2018 

Encaminhamento dos(as) discentes 
inscritos aos(às) coordenadores(as) 
de ação 

18 de maio de 2018 

Seleção dos(as) candidatos(as) De 21 a 24 de maio de 2018 

Encaminhamento à ProEC pelo 
coordenação da ação da relação 
dos(as) bolsistas selecionados(as) e 
da lista de espera 

25 de maio de 2018 

Publicação do resultado 28 de maio de 2018 

Entrega do Termo de Outorga e 
demais documentos pelos(as) 
bolsistas selecionados à ProEC 

29 e 30 de maio de 2018 

 

8. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

8.1. Este edital entra em vigor nesta data. 

Santo André, 10 de maio de 2018. 

 
 

               Prof. Dr. Leonardo José Steil 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
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ANEXO 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original.  
 
 

CODIGO TITULO RESUMO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DA AÇÃO 

INÍCIO FIM 

PJ068-
2018 

Mini-doc: Planejamento 
territorial no Brasil: 
trajetória e desafios 

O objetivo da proposta é finalizar o mini documentário, cuja captação de entrevistas e imagens foi 
realizada no ano passado, que discute a trajetória do planejamento territorial no Brasil, mostrando 
sua complexificação ao longo do tempo, bem como suas características atuais, que representam 

um desafio para os profissionais envolvidos nessa atividade. Deverá apresentar o tema, 
geralmente discutido por meio de artigos e teses acadêmicos, em uma mídia que possa ser 
apreendida por um público mais amplo e que também sirva de atrativo para os debates que visam 
aprofundar o entendimento da profissão de planejador territorial no país. Essa ação é proposta em 
continuidade ao Projeto de Extensão Perspectivas do planejamento e da gestão territorial - ano IV 
- construindo o campo do desenvolvimento e planejamento territorial no Brasil (2016) e está 
vinculada ao grupo de pesquisa em formação "Campo do Desenvolvimento e Planejamento 
Territorial". 

01/05/2018 14/12/2018 

 


