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EDITAL PROEC Nº 020/2017 

PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA ATUAREM NAS AÇÕES: 
EV001-2017 “DESAFIO REGIONAL DE ENERGIA SOLAR NO ABC”, PJ018-2017 

“ASTROEM” E EV003-2017 “PESQUISAS EM RODA: ARTE, POLÍTICA 
CONTEMPORÂNEAS – NOVAS ABORDAGENS E PERSPECTIVAS”, APROVADOS 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 vagas 
de bolsistas e voluntários(as) para atuarem nas ações: EV001-2017 “Desafio Regional de 
Energia Solar no ABC”, PJ018-2017 “Astroem” e EV003-2017 “Pesquisas em Roda: Arte, 
Política Contemporâneas – Novas Abordagens e Perspectivas”, aprovados 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 disponível na página 
da ProEC. 

DOS OBJETIVOS  

O presente edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas e voluntários(as) para 
atuarem nas ações: EV001-2017 “Desafio Regional De Energia Solar No Abc”, PJ018-2017 
“Astroem” e EV003-2017 “Pesquisas em Roda: Arte, Política Contemporâneas – Novas 
Abordagens e Perspectivas”, aprovados pelo Programa de Apoio a Ações Extensionistas – 
PAAE 2017. 

 
DA INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 18 a 24 de agosto de 2017, mediante o 
preenchimento do Formulário de Inscrição para Bolsista/Voluntário. 

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

A ProEC não se responsabiliza por erros cometidos pelo(a) discente no ato do 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(AS) DISCENTES 

A seleção do(as) discentes inscritos(as) será de responsabilidade das coordenações das ações 
e deverá ocorrer no período de 28 a 31 de agosto de 2017. A ProEC publicará a lista dos(as) 
discentes selecionados(as) de acordo com a classificação enviada pela coordenação. 

http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/portarias-2016/Portaria_013_Bolsas_de_Extens%C3%A3o.pdf
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/1z9bcGuxE9HyKsjnt_b-w2pObQX4ENbM7l_llP3ak9BA/edit


As convocações referentes à seleção poderão ser efetuadas por meio de mensagens 
eletrônicas enviadas pela coordenação da ação. O(A) discente deve se certificar que o 
endereço eletrônico indicado no ato da inscrição está correto e verificar se sua conta de e-mail 
pessoal não possui filtro “anti-spam” para o e-mail da UFABC (@ufabc.edu.br). 

Somente poderão participar da seleção os(as) 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 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(a) bolsista/voluntário(a) totalizarão 10 (dez) horas semanais, distribuídas a 
critério da coordenação da ação ou por ela determinado. 

DAS VAGAS 

A distribuição das vagas, bem como o prazo de vigência das bolsas disponibilizadas por meio 
deste edital, encontra-se disponível na Tabela 1. 

As vagas para voluntários(as) serão disponibilizadas a critério da coordenação da ação. 

Tabela 1 – Das Vagas 

AÇÃO  COORDENAÇÃO 
VAGAS 
PARA 

BOLSISTAS 

DURAÇÃO 
(meses) -  
BOLSAS/ 

VOLUNTAR
IADO 

EV001-2017 Desafio Regional de Energia Solar no ABC 
Profº Dr. Ricardo da Silva 

Benedito 
1 

setembro a 
dezembro 
(04 meses) 

PJ018-2017 Astroem   
Profª Dra. Claudia Celeste 
Celestino de Paula Santos 

2 
setembro a 
novembro 

(3 meses) 

EV003-2017 Pesquisas em Roda: Arte, Política 
Contemporâneas – Novas Abordagens e Perspectivas 

Profª Dra. Livia de Tommasi 1 
setembro a 
novembro 
(3 meses) 

Havendo necessidade nas ações e disponibilidade de recursos, poderá ser prorrogado o prazo 
de vigência das bolsas e/ou aumento do número de vagas para bolsistas a critério da 
coordenação.  

No caso de aumento de vagas, serão utilizados os mesmos critérios indicados no Art.24 da 
Portaria ProEC nº 013, de 04 de outubro de 2016, quais sejam:  

a) prioritariamente pelo aluno voluntário da mesma ação, mediante critério do coordenador;  

b) por qualquer outro aluno inscrito e aprovado no processo seletivo na mesma ação;  

c) mediante abertura de um novo edital.  

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ASSINATURA DO TERMO DE 
OUTORGA/COMPROMISSO 



A divulgação da lista dos discentes selecionados será publicada no dia 04 de setembro de 
2017, após as 18h, na página da ProEC.  

Os(As) discentes selecionados(as) para atuar como bolsista ou voluntário assinarão o Termo 
de Outorga ou Compromisso, nos dias  05 e 06 de setembro de 2017.  

Os(As) discentes selecionados(as) para atuar como bolsistas, deverão apresentar os seguintes 
documentos (original e cópia simples) no ato de assinatura do Termo de Outorga: RG; CPF, 
comprovante de titularidade de conta corrente ativa no Banco do Brasil (ex: cartão do banco) e 
atestado de matrícula atualizado. 
 
Os(as) discentes selecionados(as) para atuarem como voluntários(as) deverão apresentar 
documento de identidade original no ato da assinatura do Termo de Compromisso. 

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

A critério da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e/ou da coordenação da ação poderão ser 
solicitados outros documentos aos discentes bolsistas/voluntários(as). 

Os(As) discentes iniciarão as atividades após as assinaturas dos Termos de Outorga ou 
Compromisso. 

DO CRONOGRAMA 

Ação Data 

Período de inscrição 18 a 24 de agosto de 2017 

Seleção dos candidatos 28 a 31 de agosto de 2017 

Publicação do resultado 04 de setembro de 2017(após às 18h) 

Assinatura do Termo de Outorga e 
Compromisso 

05 e 06 de setembro 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 
 

EV001-2017 Desafio Regional de Energia Solar no ABC Profº Dr. Ricardo da Silva Benedito 

 O objetivo dessa ação extensionista é desenvolver competências em energia solar em estudantes e 

professores de Ensino Médio da região do Grande ABC, das redes pública e privada. Esse é  um tema 
estratégico para um país como o Brasil, dotado de bons índices de insolação e que apresenta um 
consumo crescente de eletricidade, podendo suprir parte da sua demanda com energia limpa e de 
forma sustentável. 

PJ018-2017 Astroem   
Profª Dra. Claudia Celeste Celestino de Paula 

Santos 

O ASTROEM é um Projeto de Extensão financiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da 
Universidade Federal do ABC (ProEC-UFABC) e encontra-se em exercício desde 2013. O objetivo 
principal é o desenvolvimento de conhecimentos básicos em Astronomia, Astronáutica, Aeronáutica e 
Mecânica Aplicada de forma interdisciplinar, criando e executando estratégias pedagógicas, ligadas ao 
projeto pedagógico da UFABC, do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e da Engenharia 
Aeroespacial, que possam ser aplicadas nas escolas públicas de ensino médio e fundamental II da 
cidade de Santo André podendo ser expandido para todo o território nacional. 

EV003-2017 
Pesquisas em Roda: Arte, Política 

Contemporâneas – Novas Abordagens e 
Perspectivas 

Profª Dra. Livia de Tommasi 

A proposta é realizar ciclo de "Rodas de Pesquisa" para viabilizar diálogos entre pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros, académicos e não,  dedicados a refletir sobre o tema das relações entre 
economia, cultura e política, tendo como plano de referência um conjunto de práticas que caracterizam 
os espaços urbanos contemporâneos em distintos países. Visamos, com isso, promover espaços de 
diálogo e encontro para que a comunidade da Universidade Federal do ABC (UFABC) possa se 
beneficiar de debates atuais, centrados em diálogos interdisciplinares que sejam capazes de colocar 
sob perspectiva crítica um conjunto de transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais 
passam as grandes cidades brasileiras e qua atingem em particular a organização do trabalho, o 
ativismo político e o mundo da arte. 

  



Anexo 2 - Critérios para inscrição/seleção 

 
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(as) bolsistas e 
voluntários(as). 
 
2.  Os(As) candidatos(as) 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. 

 

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

Ação  Critério para inscrição/seleção 

EV001-2017 Desafio Regional 
de Energia Solar no ABC 

Pré-requisitos 

 Comprovante de matrícula nos respectivos cursos  específicos 
em 2017 

 CR  2,5 

 Mínimo de 12 créditos concluídos em disciplinas específicas 
dos cursos. 

 
Forma de seleção 
 
Entrevista e análise de currículo. O coordenador entrará em contato com os 
inscritos para agendar a entrevista.  
 
Bibliografia sugerida 
 
1- CARVALHO, I.C.M. Educação Ambiental Crítica: nomes e 
endereçamentos da educação. In: Philippe Pomier Layrargues (Org.), 
Identidades da educação ambiental brasileira. Brasília: Ministério do 
Meio Ambiente, 2004. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/og/pog/arqs/livro_ieab.pdf> 
 
2- JACOBI, P.R. Educação e meio ambiente: transformado a prática. 
Revista Brasileira de Educação Ambiental. n.0, p.28-35. Brasília: Rede 
Brasileira de Educação Ambiental, 2004. 
 
3- MOREIRA, A; CANDAU, V; Indagações sobre currículo: currículo, 
conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. 48 p. 
 
4- WATANABE-CARAMELLO, G.; KAWAMURA, M.R.D. Uma educação 
na perspectiva ambiental crítica, complexa e reflexiva. Revista Brasileira 
de Pesquisa em Educação em Ciências Vol. 14, No 2, 2014.  
Disponível em: < 
https://seer.ufmg.br/index.php/rbpec/article/viewFile/2707/2073>. 
 
5- PINHO, J.T. , (Org.); GALDINO, M. A. , (Org.). Manual de engenharia 
para sistemas fotovoltaicos. Rio de Janeiro: CRESESB, 2014. 

EV003-2017 Pesquisas em 
Roda: Arte, Política 

Contemporâneas – Novas 
Abordagens e Perspectivas 

- Ter disponibilidade e facilidade para visitar as periferias da Grande 
São Paulo e Região do ABC, preferencialmente residir em algum 
desses locais; 
- Afinidade com a temática do projeto: arte e cultura nas periferias da 
cidade. 

 


