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EDITAL PROEC Nº 014/2017 
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO PARA O PROJETO 

“BATUCLAGEM DIVERSAS – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LENDAS 
BRASILEIRAS E PATRIMÔNIO IMATERIAL” 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 para preenchimento de vaga 
de bolsista e voluntários para a ação de extensão “Batuclagem Diversas – contação de 
histórias, lendas brasileiras e patrimônio imaterial”. 

 

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 bolsista e voluntários para 
atuarem a ação de extensão “Batuclagem Diversas – contação de histórias, lendas brasileiras e 
patrimônio imaterial”, aprovada pelo Programa de Apoio a Ações Extensionistas – PAAE 2017. 

 

DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 17 a 24 de julho de 2017, mediante o 
preenchimento do Formulário de Inscrição para Bolsista/Voluntário. 

A inscrição dos discentes 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(a) candidato(a) 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-2016/Portaria_013_Bolsas_de_Extens%C3%A3o.pdf
https://docs.google.com/forms/d/11-a7qqG3jfkE7KpYUIvwfHb9vyj1maq3pZ6utj3Mnl8/edit?uiv=1


DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

A seleção dos discentes inscritos será de responsabilidade do(a) coordenador(a) da ação e 
deverá ocorrer no prazo de 25 a 28 de julho de 2017. A ProEC publicará a lista dos discentes 
selecionados de acordo com a classificação enviada pelo(a) coordenador(a). 

Somente poderão participar da seleção os discentes 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(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. 

As atividades do(a) bolsista/voluntário totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a 
critério do(a) coordenador(a) do projeto ou por ele(a) determinado. 

 

DAS VAGAS 

Será disponibilizada 1 (uma) vaga para bolsista.  

As vagas para voluntários serão disponibilizadas a critério do(a) coordenador(a) da ação. 

A bolsa e o voluntariado terão vigência mínima de 05 (cinco) meses, no período de agosto a 
dezembro de 2017.  

 

CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO  

Os critérios de seleção de candidatos(as) são aqueles indicados na Portaria ProEC nº 
013/2016, em especial no art.3º.  

Os(As) candidatos(as) deverão apresentar documentos que comprovem os critérios de 
inscrição obedecendo ao estabelecido neste edital, por ocasião da seleção e/ou quando 
solicitado pela coordenação da ação e/ou pela ProEC. 

Os documentos acadêmicos devem ser emitidos pela Secretaria da Graduação da UFABC. 

 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação da lista dos discentes selecionados será publicada no dia 31 de julho de 2017, 
após as 18h, na página da ProEC.   

O(A) discente selecionado(a) para a vaga de bolsista assinará o Termo de Outorga, 
impreterivelmente, entre os dias 02 e 03 de agosto de 2017, mediante a apresentação dos 
seguintes documentos (original e cópia simples):I –  cédula de identidade; II  – CPF; III – 
comprovante de conta no Banco do Brasil; IV - 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(a) coordenador(a) da ação poderão ser 
solicitados outros documentos. 

O(s) discente(s) selecionado(s) como voluntário(s) assinarão o Termo de Compromisso, nos 
dias 02 e 03 de agosto de 2017 mediante apresentação de documento de identidade. 

Os (As) discentes iniciarão as atividades após as assinaturas dos termos de outorga ou 
compromisso. 

 

DO CRONOGRAMA 
Ação Data 

Período de inscrição 17 a 24 de julho de 2017 

Seleção de candidatos (as) 25 a 28 de julho de 2017  

Publicação do resultado final 31 de julho de 2017 
Assinatura do Termo de Outorga ou 
Compromisso 02 e 03 de agosto de 2017 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Prof. Dr. Daniel Pansarelli 
Pró-Reitor de Extensão e Cultura 



 
 

Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original 
 

PJ020-2017_ BATUCLAGEM DIVERSAS – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, LENDAS 
BRASILEIRAS E PATRIMÔNIO IMATERIAL 

Apresenta-se como uma continuidade do projeto extensão Batuclagem implementado de 
2011 até 2016 pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC. Tendo como 
metodologia a Arte-educação, o objetivo era inserir as tenras gerações nas preocupações 
ambientais. A contação e a literatura infanto juvenil foram elementos sensibilizadores para 
a promoção de tais práticas. Na atual versão, pretende-se promover a contação de 
histórias ligada a literatura infanto-juvenil com objetivo de se difundir o patrimônio imaterial 
brasileiro especialmente lendas brasileiras que tenham o protagonismo de indígenas e 
afro-descendentes e histórias e contos de origem afro-brasileira e indígena. A ideia é que 
as crianças se sensibilizem e respeitem as diversidades étnicas, de gênero e de identidade 
e também conheçam melhor a contribuição indígena e afro-descendente na cultura 
brasileira, saindo de uma perspectiva eurocêntrica. Muda-se o foco da preocupação inicial 
do projeto (essencialmente ambiental) pois acredita-se que em seus seis anos de 
existência, atingindo mais de 7000 pessoas, ele já cumpriu sua função na região. Para o 
ano e 2017, temos como pano de fundo a sensibilização para as questões sobre 
diversidades e direitos humanos. A ideia é se difundir tal rico e pouco conhecido 
patrimônio, promovendo formas de pensar e de se refletir diferentes das hegemônicas, e 
ao mesmo tempo difundindo a contação de histórias com vistas de se valorizar a tradição 
oral. Assim, o Batuclagem Diversas, por meio da contação de história, visa valorizar temas 
de extrema importância na sociedade com questões LGBT, gênero, étnica, acessibilidade e 
inclusão. Pretendemos produzir um segundo livro do projeto Batuclagem, trazendo a 
pesquisa sobre as histórias e lendas brasileiras que serão adaptadas para a inserção de 
temáticas caras aos direitos humanos. 

 
 
 


