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EDITAL PROEC Nº 023/2016 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA E VOLUNTÁRIO 
PARA O PROJETO “ARANDU” APROVADO PELO 
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS – PAE 
2016 

Processo nº 23006.001894/2015-95 

A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria 
ProEC nº 03 de 18 de dezembro de 2015, torna público o processo seletivo para bolsista e 
voluntário para o projeto “ARANDU”. 

DOS OBJETIVOS  

O presente Edital tem por objetivo regulamentar a seleção de bolsistas e voluntários para 
atuarem nas ações de extensão aprovadas pelo Programa de Apoio a Ações Extensionistas – 
PAE 2016. 

DA INSCRIÇÃO 

O período de inscrição será de 25 a 28 de agosto de 2016. 

As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição para 
Bolsista/Voluntário. 

A inscrição do discente neste programa de bolsas/voluntariados implica o reconhecimento e 
aceitação de todas as condições previstas neste edital. 

DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

A seleção do alunos inscritos será de responsabilidade do coordenador da ação e deverá 
ocorrer no prazo entre entre 29 a 31 de agosto de 2016. O coordenador deverá enviar o nome 
dos selecionados por meio do Formulário de classificação de bolsistas e voluntários - 
ProEC – UFABC indicando a classificação dos alunos bolsistas e voluntários e uma lista de 
espera dos demais alunos participantes do processo seletivo.  

DA VAGA 

Será disponibilizada 1 (uma) vaga para bolsista.  

As vagas para voluntários serão disponibilizadas de acordo com o coordenador da ação de 
extensão. 

A bolsa e o voluntariado terá vigência mínima de 04 (quatro) meses, no período de setembro 
a dezembro de 2016, de acordo com a ação a qual encontra-se vinculada. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Wwh9OdfAY-6PtaCklAN82I28XOiJcuGpr3fhu4a3NzcNTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Wwh9OdfAY-6PtaCklAN82I28XOiJcuGpr3fhu4a3NzcNTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15LmO1HArX6R3fOmkuwFGVAlauLqMk8fq2MjDWHfLWQM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15LmO1HArX6R3fOmkuwFGVAlauLqMk8fq2MjDWHfLWQM/viewform
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DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A divulgação da lista dos alunos selecionados será publicada no dia 01 de setembro de 2016 
na página da ProEC.   

Após a divulgação da lista do aluno bolsista selecionado na ação de extensão, assinará o 
Termo de Outorga, impreterivelmente no dia 02 de setembro de 2016, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos (original e cópia simples):I –  RG; II  – CPF e III – 
Cartão do banco. 

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 na ação de extensão, os 
mesmos assinarão Termos de Compromisso, impreterivelmente no dia 02 de setembro de 
2016. 

Os alunos iniciarão as atividades após a assinaturas dos termos de outorga e compromisso. 

DO CRONOGRAMA 

Ação Data 

Período de inscrição 25 a 28 de agosto de 2016 

Seleção dos candidatos 29 a 31 de agosto de 2016 

Publicação do resultado 01 de setembro de 2016 

Assinatura do Termo de Outorga e 
Compromisso 

02 de setembro de 2016 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                  
Profº Drº Daniel Pansarelli 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 
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Anexo 1 – O texto abaixo foi extraído da proposta original 
 

 
063/2016 

PROJETO ARANDU 
CLÁUDIA CELESTE CELESTINO DE PAULA SANTOS 

 

O projeto, fruto de uma ideia de alunos da graduação membros da UFABC Rocket Design 

(entidade de pesquisa e desenvolvimento de foguetes), busca aproximar comunidade 

acadêmica e comunidade externa através da construção de um foguete de sondagem que 

levará dois satélites para uma altitude de 10.000 pés. Os discentes da UFABC orientarão 

alunos de Ensino Médio para a construção dos satélites através de aulas práticas e teóricas, 

enquanto se responsabilizarão pela construção do foguete.   

 


