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EDITAL Nº 001/2019 – DEX/PROEAC/UNIFAP, de 18 de fevereiro de 2019. 

 

SELEÇÃO DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO E AUXÍLIO 

FINANCEIRO A PESQUISADOR 
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP), por meio do Departamento de Extensão (DEX), torna público o edital de seleção de 

projetos para concessão de bolsas de extensão e auxílio financeiro a pesquisador, de acordo com as 

normas previstas no Decreto nº 7.416/2010, Resolução nº 009/2006 – CONSU/UNIFAP e 

Resolução n° 07/2017 - CONSU/UNIFAP e as normas contidas neste Edital, conforme segue. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O presente edital apoiará financeiramente projetos de extensão das áreas temáticas 

comunicação; cultura; direitos humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia e 

produção; e trabalho. 

1.2. Serão selecionados 30 projetos de extensão para receberem cada um, 2 (dois) bolsistas e R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para serem utilizados no período de 1 de abril a 31 de dezembro de 2019. 

1.3. Os recursos oriundos deste edital deverão ser executados de acordo a disponibilidade 

orçamentária da UNIFAP no ano de 2019. 

1.4. Todas as ações de extensão deverão estar cadastradas no SIGAA – Extensão para concorrer aos 

recursos financeiros oriundos deste edital. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

 

2.1 Fomentar o desenvolvimento de projetos resultantes de pesquisa extensionada; 

2.2 Contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos grandes problemas 

sociais do Estado do Amapá; 

2.3 Incentivar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 

3.1. Do proponente 

3.1.1. Poderá concorrer a este edital apenas docente do quadro permanente da UNIFAP em efetivo 

exercício; 

3.1.2. O proponente poderá concorrer com apenas 01 (uma) proposta, sendo considerada válida a 

última, em caso de submissão de mais de uma. 

3.1.3. O proponente não poderá estar inadimplente com o DEX/PROEAC ou ter tido prestação de 

contas reprovada pela PROEAC ou outra Pró- Reitoria, caso contrário, terá sua proposta 

desclassificada. 

 

3.2. Dos(as) discentes candidatos(as) a bolsa 

3.2.1. Devem ser indicados pelo proponente no ato da submissão da proposta; 

3.2.2. Devem ser estudantes regularmente matriculado(a) em qualquer curso de graduação da 

UNIFAP. 

3.2.3. Não estar inadimplente com prestação de contas na PROEAC; 

3.2.4. Não receber qualquer outra bolsa como de extensão, pesquisa, monitoria acadêmica, bolsa 

trabalho, CNPQ, exceto benefícios da assistência estudantil; 

3.2.5. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para dedicar às atividades do projeto; 

3.2.6. Possuir no máximo 3 (três) reprovações no semestre anterior; 

3.2.7. Possuir conta corrente em nome próprio em instituição bancária. 
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3.3. Da proposta 
3.3.1 Deverá ser submetida exclusivamente pelo SIGAA – Extensão; 

3.3.2. Deverá ser demonstrada na JUSTIFICATIVA a relação da ação de extensão com o projeto de 

pesquisa que deu origem a ela. Caso não seja demonstrada esta vinculação, a proposta será 

desclassificada; 

3.3.3. O projeto de pesquisa deverá estar registrado do DPQ/PROPESPG/UNIFAP (Art. 2º da 

Resolução 07-2017 CONSU UNIFAP) e o comprovante de registro anexado na proposta submetida. 

Caso o documento não seja anexado a proposta será desclassificada; 

3.3.4. Deverá ter cadastrada os(as) discentes que participarão na condição de bolsista e alunos 

voluntários, que ficarão na condição de cadastro de reserva de bolsista. 

3.3.5. Deverá ter previsto no campo METODOLOGIA a forma de avaliação da participação do 

estudante. 

3.3.6. Deverá ter anexado no campo ARQUIVO o plano de trabalho dos(as) bolsistas, obedecendo o 

modelo proposto no ANEXO 1 deste edital, caso não haja, a proposta será desclassificada; 

3.3.7. Deverá ter descrito nos campos RESUMO e METODOLOGIA o público-alvo das ações; 

3.3.8. Se o público-alvo for menores de idade, o proponente deverá anexar à proposta modelo de 

termo de autorização dos responsáveis legais; 

3.3.9. Deverá ter período de realização das ações do projeto de 01 de abril a 31 de dezembro de 

2019. 

3.3.10 Deverá estar classificada dentro de 1 (uma) das linhas de extensão relacionadas abaixo, e   

informada no campo RESUMO no ato do cadastramento da proposta: 

 

Alfabetização, leitura e escrita  Alfabetização e letramento de crianças, jovens e adultos; 

formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à 

leitura; literatura; desenvolvimento de metodologias de 

ensino da leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos 

político-pedagógicos das escolas.  

Artes cênicas  Dança, teatro, técnicas circenses, performance; formação, 

capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área; 

memória, produção e difusão cultural e artística.  

Artes visuais Escultura, pintura, desenho, gravura, performance; 

formação, capacitação e qualificação de pessoas que 

atuam na área; formação, memória, produção e difusão 

cultural e artística.  

Empreendedorismo  Ações voltadas para cooperativas e empreendimentos 

solidários; ações voltadas para a identificação, 

aproveitamento de novas oportunidades e recursos de 

maneira inovadora, com foco na criação de empregos e 

negócios, estimulando a pró-atividade.  

Esporte e lazer Práticas esportivas, experiências culturais, atividades 
físicas e vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, 

como princípios de cidadania, inclusão, participação social 

e promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos 

político-pedagógico das escolas; desenvolvimento de 

metodologias e inovações pedagógicas no ensino da 

Educação Física, Esportes e Lazer; iniciação e prática 

esportiva; detecção e fomento de talentos esportivos 

Formação de professores (formação docente)  Formação e valorização de professores, envolvendo a 

discussão de fundamentos e estratégias para a organização 

do trabalho pedagógico, tendo em vista o aprimoramento 
profissional, a valorização, a garantia de direitos 
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trabalhistas e a inclusão no mercado de trabalho formal.  

Gestão institucional Estratégias administrativas e organizacionais em órgãos e 

instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 

governamentais e não-governamentais. 

Grupos sociais vulneráveis Questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de 
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros, 

processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc), de emancipação, de respeito à identidade e inclusão; 

promoção, defesa e garantia de direitos; desenvolvimento 

de metodologias de intervenção. 

Infância e adolescência Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc), promoção, defesa e garantia de direitos; ações 

especiais de prevenção e erradicação do trabalho infantil; 

desenvolvimento de metodologias de intervenção tendo 

como objeto enfocado na ação crianças, adolescentes e 
suas famílias. 

Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem Metodologias e estratégias específicas de 

ensino/aprendizagem, como a educação a distância, o 

ensino presencial e de pedagogia de formação inicial, 

educação continuada, educação permanente e formação 

profissional. 

Música  Apreciação, criação e performance; formação, capacitação 

e qualificação de pessoas que atuam na área musical; 

produção e divulgação de informações, conhecimentos e 

material didático na área; memória, produção e difusão 
cultural e artística.  

Patrimônio cultural, histórico  e imaterial  Promoção e difusão de patrimônio artístico, cultural e 

histórico (bens culturais móveis e imóveis, obras de arte, 

arquitetura, espaço urbano, paisagismo, música, literatura, 

teatro, dança, artesanato, folclore, manifestações religiosas 

populares); restauração de bens móveis e imóveis de 

reconhecido valor cultural; proteção e promoção do 

folclore, do artesanato, das tradições culturais e dos 

movimentos religiosos populares. 

Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades 

especiais 

Processos de atenção (educação, saúde, assistência social, 

etc), de emancipação e inclusão de pessoas com 

deficiências, incapacidades físicas, sensoriais e mentais, 

síndromes, doenças crônicas, altas habilidades, dentre 

outras; promoção, defesa e garantia de direitos; 

desenvolvimento de metodologias de intervenção 

individual e coletiva, tendo como objeto enfocado na ação 

essas pessoas e suas famílias.  

Questões ambientais Implementação e avaliação de processos de educação 

ambiental de redução da poluição do ar, águas e solo; 

discussão da Agenda 21; discussão de impactos 
ambientais de empreendimentos e de planos básicos 

ambientais; preservação de recursos naturais e 

planejamento ambiental; questões florestais; meio 

ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente. 

Saúde da família Processos assistenciais e metodologias de intervenção para 

a saúde da família. 

Saúde e proteção no trabalho Processos assistenciais, metodologias de intervenção, 

ergonomia, educação para a saúde e vigilância 
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epidemiológica ambiental, tendo como alvo o ambiente de 

trabalho e como público os trabalhadores urbanos e rurais; 

saúde ocupacional. 

Saúde humana Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; 

humanização dos serviços; prestação de serviços 

institucionais em ambulatórios, laboratórios, clínicas e 
hospitais universitários; assistência à saúde de pessoas em 

serviços especializados de diagnóstico, análises clínicas e 

tratamento; clínicas odontológicas, de psicologia, dentre 

outras. 

Segurança pública e defesa social Planejamento, implementação e avaliação de processos e 

metodologias, dentro de uma compreensão global do 

conceito de segurança pública, visando proporcionar 

soluções e tratamento de problemas relacionados; 

orientação e assistência jurídica, judiciária, psicológica e 

social à população carcerária e seus familiares; assessoria 
a projetos de educação, saúde e trabalho aos apenados e 

familiares; questão penitenciária; violência; mediação de 

conflitos; atenção a vítimas de crimes violentos; proteção 

a testemunhas; policiamento comunitário. 

Terceira idade Planejamento, implementação e avaliação de processos de 

atenção (educação, saúde, assistência social, etc), de 

emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de 

direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção, 

tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e suas 

famílias 

Uso de drogas e dependência química Prevenção e limitação da incidência e do consumo de 

drogas; tratamento de dependentes; assistência e 

orientação a usuários de drogas; recuperação e 

reintegração social. 

 

3.4. Das Despesas 

3.4.1. Devem estar adequadas a proposta; 

3.4.2. Serão aceitos somente despesas com: Material de Consumo, Serviços de Terceiros-Pessoa 

Jurídica e diárias; 

3.4.3. As diárias só poderão ser utilizadas para custear deslocamentos realizados para os municípios 

do interior do Estado do Amapá, com o objetivo de realizar ações do projeto, que deverão estar 

previstas no campo METODOLOGIA; 

3.4.4. É vedado a utilização do recurso com ornamentação; alimentação e bebidas de qualquer 

espécie; jantar de confraternização; coquetéis e coffee-break; brindes, como por exemplo: bonés, 

camisetas, chaveiros, bottons etc; 

3.4.5. É vedado contratar serviços de pessoa jurídica para realização de atividades que devem ser 

desenvolvidas pela própria Instituição, por intermédio de seu quadro de pessoal ou serviços 

terceirizados;  

3.4.6. As despesas devem ser descritas no campo Despesas no momento do preenchimento da 

proposta da ação de extensão no SIGAA – Extensão. 

3.4.7. As propostas que não apresentarem detalhamento das despesas serão desclassificadas; 

3.4.8. Todas as despesas devem ser realizadas de acordo com os critérios estabelecidos na 

Resolução nº 07/2017-CONSU/UNIFAP. 

3.4.9. Não serão aceitos pedidos de alteração de planilha de despesas após a submissão da proposta 

ao edital. 
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4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. As avaliações das propostas serão realizadas por até 3 (três) consultores ad hoc cadastrado na 

base de dados do SIGAA-Extensão, conforme os aspectos abaixo: 

 
ASPECTO AVALIADO PESO NOTA 

Clareza na formulação dos objetivos  1 0 - 10 
Explicitação da relação dos objetivos com a existência de lacunas ou dissensos no 

conhecimento acadêmico e/ou c/ o encaminhamento de soluções para problemas ou 
demandas da sociedade 

1 0 - 10 

Incorporação de estudantes de graduação e pós-graduação na proposta de ação de extensão 1 0 - 10 
Participação de servidores técnico-administrativos na ação de extensão 1 0 - 10 
Emprego de metodologia que estimula a participação e a democratização do conhecimento, 

colocando em relevo a contribuição de atores não-universitários em sua produção e difusão.  

2 0 - 10 

Emprego de metodologia que combina especialização e visão holista, e pode ser 

materializada pela interação de modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias 

disciplinas e áreas do conhecimento, assim como pela construção de alianças intersetoriais, 

interorganizacionais e interprofissionais.  

2 0 - 10 

Empego de metodologias participativas, no formato investigação-ação (ou pesquisa-ação), 

que priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos atores sociais e o diálogo.  
2 0 - 10 

Na metodologia foi explicitado as competências dos estudantes envolvidos e como serão 

avaliados  
2 0 - 10 

A ação é voltada para os interesses e necessidades da maioria da população amapaense e 

propiciadora do desenvolvimento social e regional, assim como para o aprimoramento das 

políticas públicas. 

2 0 - 10 

Ação voltada para município do interior do Estado do Amapá 2 0 -10 
Tabela 1. Aspectos de avaliação. 

 

5. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS 

5.1. Os projetos serão classificados em ordem decrescente de nota final obtida após a avaliação dos 

aspectos previstos no Item 4 deste edital.  

5.2. O resultado preliminar será publicado até o dia 20 de março de 2019. 

5.3. Os proponentes poderão solicitar no dia 21 de março de 2019, reconsideração da análise de sua 

proposta via SIGAA. 

5.4. O resultado final será publicado até o dia 25 de março de 2019. 

5.2. Havendo disponibilidade orçamentária ao longo do exercício 2019, a PROEAC poderá 

conceder auxílios e bolsas de extensão aos projetos que ficarem no cadastro de reserva. 

 

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

6.1. A UNIFAP reservará R$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais) do orçamento de 

2019 para este edital. 

 

7. DAS BOLSAS DE EXTENSÃO 

7.1. Do período de vigência e valor mensal 

7.1.1. Cada bolsa de extensão terá duração de 9 (nove) meses, com período de vigência de abril a 

dezembro de 2019. 

7.1.2. O valor mensal da bolsa de extensão será de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

7.2. Dos compromissos e atribuições do coordenador do projeto 

a) Orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelo bolsista, no que 

concerne ao Plano de Trabalho e às condições e responsabilidades assumidas pelo Termo de 

Compromisso;  

b) Prestar informações e encaminhar relatórios sobre o andamento do Projeto ao DEX, em formato 
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e prazos determinados; 

c) Assinar o Termo de Compromisso e o relatório final do bolsista; 

d) Zelar pelo correto desenvolvimento das atividades do Projeto e pela utilização dos recursos 

empregados no mesmo; 

e) Comunicar formalmente ao DEX quando ocorrer situação de ausência, frequência parcial, 

substituição, abandono, trancamento de matrícula, conclusão de curso, desistência, suspensão do 

bolsista ou cancelamento da bolsa; 

f) Estabelecer prazos, receber e avaliar o(s) relatório(s) do bolsista; 

g) Encaminhar ao DEX, o relatório final do bolsista em até 30 (trinta) dias após o término da bolsa; 

h) Encaminhar ao DEX, entre os dias 15 e 20 de cada mês, a folha de frequência do bolsista pelo 

módulo de bolsas do SIPAC; 

i) Divulgar, junto ao bolsista, informações recebidas do DEX. 

 

7.3. Das atribuições do bolsista 

a) Cumprir a carga horária de 20 horas semanais, prevista no Plano de Trabalho da Bolsa; 

b) Realizar as atividades previstas no Plano de Trabalho; 

c) Seguir as orientações do orientador; 

d) Participar de treinamento específico para o desempenho de suas atividades, quando for exigido; 

e) Participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas programadas; 

f) Apresentar ao orientador do projeto o relatório de atividades; 

g) Apresentar pelo menos um trabalho (pôster, apresentação oral ou artigo) no Evento de Extensão 

promovido pelo DEX; 

h) Apresentar ao orientador, após o término da bolsa, relatório final de atividades. 

 

7.4. Do cancelamento da bolsa e da substituição de bolsista 

7.4.1 A bolsa extensão será cancelada nos seguintes casos: 

a) Conclusão do curso de graduação; 

b) Trancamento de matrícula; 

c) Desistência da bolsa ou do curso; 

d) Abandono do curso; 

e) Prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da 

UNIFAP, garantida a ampla defesa e o contraditório; 

f) Descumprimento de condições estabelecidas no Termo de Compromisso; 

g) Término/encerramento do projeto; 

h) Descumprimento das atribuições específicas do bolsista, previstas no Plano de Trabalho. 

7.5. A substituição de bolsista em caso de desistência ou desligamento do acadêmico se dará com o 

encaminhamento do Coordenador do Projeto, via memorando eletrônico ao DEX/PROEAC 

formalizando a justificativa da desistência da bolsa, acompanhada de toda documentação pertinente. 

7.6. O bolsista substituto fará jus ao número de parcelas remanescentes da bolsa substituída, 

limitado ao período do curso do novo bolsista. 

7.7. Em caso de substituição do bolsista, o coordenador do projeto deverá obrigatoriamente realizar 

processo seletivo para escolha de novo bolsista. 

 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1. O prazo para utilização dos recursos financeiros corresponde ao período de 01 de abril a 31 de 

dezembro de 2019. 

8.2. Todo beneficiário de apoio financeiro concedido pela PROEAC/UNIFAP está obrigado a 

prestar contas; 

8.3. A prestação de contas do recurso financeiro deverá ser encaminhada em forma de processo 
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eletrônico à PROEAC até 30 (trinta) dias após o vencimento do prazo previsto para utilização do 

recurso financeiro. 

8.4. Em caso de interrupção da ação de extensão, o fato deverá ser comunicado imediatamente ao 

DEX/PROEAC, apresentando justificativa, prestação de contas dos recursos utilizados e devolução 

do saldo por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).  

8.5. O processo eletrônico de prestação de contas deverá conter os seguintes documentos: 

I – Memorando da coordenação do curso à qual a ação de extensão está vinculada, encaminhando a 

prestação de contas;  

II – Formulário de Encaminhamento de Prestação de Contas (ANEXO 2);  

III – Plano Orçamentário da ação de extensão (mesmo que consta registrado no SIGAA); 

IV – Formulário de Relação de Pagamentos (ANEXO 3); 

V - Relatório final submetido por meio do SIGAA, devidamente aprovado pelo DEX/PROEAC; 

VI - As despesas com diárias deverão ser comprovadas com os anexos correspondentes aos 

respectivos beneficiários (ANEXOS 4 – Declaração de diária ao coordenador; ANEXO 5 – 

Declaração de diária a participantes). 

VII - Comprovantes das despesas (notas fiscais) em nome da Fundação Universidade Federal do 

Amapá, e digitalizadas em PDF; 

VIII - Comprovante de devolução do saldo não utilizado, mediante Guia de Recolhimento da União 

(quando for o caso); 

8.6. Não serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer dos seus campos, rasuras, 

borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos. 

8.7. O beneficiário cujas despesas descritas no relatório não forem aprovadas pelo DEX terá o prazo 

de 10 (dez) dias úteis para se manifestar a respeito das inconsistências apontadas. 

8.8. Mantida a reprovação das contas, o beneficiário será considerado inadimplente e terá suspensa 

a concessão de novas modalidades de apoio, sem prejuízo da abertura de Processo Administrativo 

Disciplinar para apurar possíveis irregularidades no uso de recursos públicos.  

8.9. O acompanhamento do prazo é de responsabilidade do beneficiário. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

9.1. A submissão de propostas será realizada exclusivamente pelo SIGAA, de acordo com o 

cronograma previsto abaixo: 

 
AÇÕES PERÍODOS 

Publicação do edital 18/02/2019 

Submissão das propostas 20/02 à 08/03/2019  

Autorizações do departamento/Coordenação de Curso 20/02 à 08/03/2019 

Análise das propostas (Comissão ad hoc) 09/03 à 15/03/2019 

Publicação do resultado preliminar Até 20/03/2019 

Prazo para pedido de reconsideração (Recurso pelo SIGAA) 21/03/2019 

Publicação do resultado final Até 25/03/2019 

Envio dos documentos para cadastro dos bolsistas De 26 à 29/03/2019 

Assinatura do termo de compromisso de auxílio financeiro a pesquisador 27/03/2019 

Tabela 2: Cronograma de ações 

 
10. DO CADASTRO DO BOLSISTA 

10.1. O cadastro de bolsista será feito até 10 de abril de 2019, cabendo à coordenação do projeto 

encaminhar por memorando eletrônico, no período de 26 à 29 de março de 2019, os documentos 
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previstos no endereço eletrônico http://www2.unifap.br/dex/documentos/bolsa-de-extensao/ 

10.2. O pedido de cadastro de bolsista que chegar após 29 de março de 2019 será atendido no mês de 

maio, sem possibilidade de cadastro de bolsa com data retroativa.  

10.3. Os acadêmicos indicados a bolsa que não se enquadrarem nos pré-requisitos previstos no item 3.2 

deste edital, não serão cadastrados, cabendo ao coordenador do projeto, realizar processo seletivo para 

concessão de bolsa de extensão.  

 

11. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A 

PESQUISADOR 

11.1. Após a publicação do resultado final, no dia 27 de março de 2019, os coordenadores dos projetos 

aprovados com recursos assinarão o termo de concessão de auxílio financeiro à pesquisador. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. A UNIFAP concederá os auxílios previstos neste edital conforme a disponibilidade financeira 

desta Instituição, podendo ocorrer concessões em prazos diferenciados. 

12.2. Toda e qualquer atividade financiada por este edital deverá conter a menção de apoio da 

PROEAC/UNIFAP em sua veiculação. 

12.3. Os casos omissos serão deliberados pela PROEAC. 
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