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EDITAL UFMS/CPAN N° 63, DE 28 DE MAIO DE 2019
Processo sele�vo de estudantes de graduação da UFMS para a concessão de bolsas de extensão, com vigência a par�r de
junho de 2019, nas ações de extensão aprovadas no Edital Paext/2019

 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Câmpus do Pantanal da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, torna pública a abertura de processo sele�vo para concessão
de bolsas de extensão, com vigência a par�r de junho de 2019, para atuação nas ações de extensão aprovadas no
Edital Proece/UFMS nº 26, de 22 de março de 2019 (Paext/2019), observadas as regras gerais dispostas pelo Edital
Proece/UFMS nº 34, de 5 de abril de 2019 e demais condições dispostas pelo presente Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital especifica procedimentos e critérios do processo sele�vo de discentes
regularmente matriculados em cursos de graduação oferecidos pela UFMS como candidatos à concessão de bolsas de
extensão universitária, com vigência a par�r de junho de 2019, nas propostas de ações de Extensão aprovadas no
Edital Proece/UFMS nº 26, de 22 de março de 2019 (Paext/2019), visando despertar a vocação cien�fica, extensionista
e social, incen�vando talentos potenciais, mediante a par�cipação em Ações de Extensão Universitária desenvolvidas e
executadas com a sociedade sul-mato-grossense.

2. DO CRONOGRAMA

Etapa Data limite
1. Lançamento do Edital de divulgação do processo sele�vo no Bole�m
de Serviço da UFMS e no site ins�tucional da Unidade. 20/05/2019

2. Inscrição dos estudantes interessados em par�cipar do processo
sele�vo. 03/06/2019

3. Aplicação dos critérios de seleção e publicação do Edital com a
classificação e respec�vas notas dos candidatos no Bole�m de Serviço
da UFMS e no site ins�tucional da Unidade.

05/06/2019

4. Inclusão do Edital da Unidade no processo (SEI) da Ação de Extensão
e envio para a PROECE. 06/06/2019

5. Divulgação e homologação, pela PROECE, dos Bolsistas selecionados
com vigência a par�r de maio de 2019 no portal da UFMS e no Bole�m
de Serviço da UFMS.

10/06/2019

3. DO NÚMERO DE VAGAS, DO VALOR DAS BOLSAS E DA VIGÊNCIA

3.1. As bolsas de extensão a serem inscritas por este Edital poderão ter duração de até sete meses, com
vigência entre os meses de junho a dezembro de 2019, conforme estabelecido no item 5.1 do presente Edital.

3.2. O valor mensal das bolsas de extensão a serem concedidas no âmbito do presente Edital é de R$
400,00 (quatrocentos reais), estando o desembolso condicionado à dotação orçamentária e financeira da Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Esportes (PROECE).

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS E IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Ser acadêmico regularmente matriculado em curso de graduação da UFMS.

4.2. Não estar cursando o úl�mo semestre do curso no ato da inscrição, salvo se houver expressa
anuência do docente Coordenador do Projeto.

4.3. Possuir disponibilidade para execução das a�vidades em 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo
das a�vidades curriculares, conforme Termo de Concessão de Bolsa de Extensão e Plano de Trabalho Simplificado a ser
definido em conjunto com o orientador e/ou o coordenador da Ação de Extensão, em caso de ser selecionado.

4.4. Não estar em cumprimento de sansão disciplinar.

4.5. Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão por desempenho insa�sfatório.

4.6. Não possuir qualquer pendência com a UFMS.

4.7. Não ser beneficiário de bolsa concedida pela UFMS ou por qualquer outro órgão de fomento no ato
da concessão, caso selecionado.

4.8. Atender ao perfil e critérios adicionais de seleção especificados pelo coordenador da Ação de
Extensão.

5. DAS INSCRIÇÕES, DO PERFIL E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
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5.1. Estarão recebendo inscrições, no período de 30 de maio a 3 de junho de 2019, os coordenadores
de propostas de Ações de Extensão descritos no quadro abaixo.

Coordenador Ação de
Extensão

Nº de
Vagas

Vigência
da Bolsa Perfil desejado Critérios de Avaliação

Edgar
Aparecido da
Costa

Feira de
produtos em
transição
agroecológica
da
Incubadora
Tecnológica
de
Coopera�vas
Populares do
Pantanal e da
Fronteira:
Quarta
Edição

2 JUN-
NOV

Ciências Biológicas,
Geografia e
Pedagogia.
 
Observação:
Obrigatória a
presença em todas
as feiras
agroecológicas do
CPAN.
 
Horário: manhã.

O candidato à vaga deverá
estar regularmente
matriculado e frequentando
o curso. Deve apresentar,
impresso, curriculum la�es
atualizado e texto de 5 a 10
linhas sobre o que é
agroecologia e a razão de
pleitear a bolsa, no ato da
inscrição/entrevista. Os
candidatos com produção de
ar�gos em eventos ou
revistas serão priorizados na
seleção.
 
Datas importantes:
03/06/2019: Inscrição e
entrevista (Local: Sala NEAP,
Bloco H).
04/06/2019: Divulgação dos
resultados.

Lucineide
Rodrigues da
Silva

Fábrica de
So�ware:
Integração
Universidade
x Empresa
Via
Plataforma
Digital

1 JUN-SET

Estar cursando
Sistemas de
Informação, a par�r
do 7º semestre;
Ter disponibilidade
de 20h semanais.

Currículo La�es;
Experiência em
desenvolvimento de
so�ware.

Lucineide
Rodrigues da
Silva

Fábrica de
So�ware:
Integração
Universidade
x Empresa
Via
Plataforma
Digital

2 JUN-
AGO

Estar cursando
Sistemas de
Informação, a par�r
do 7º semestre;
 
Ter disponibilidade
de 20h semanais.

Currículo La�es;
Experiência em
desenvolvimento de
so�ware.

Marcelo Dias
de Moura

Oficinas de
Matemá�ca

2 AGO-
NOV

- Acadêmico
regularmente
matriculado no
curso de
Matemá�ca –
Licenciatura/CPAN
de qualquer
semestre do curso;
- Possuir
disponibilidade para
execução das
a�vidades em 20
(vinte) horas
semanais,
preferencialmente
no período
vesper�no, sem
prejuízo das
a�vidades
curriculares,
conforme Plano de
Trabalho a ser
definido em
conjunto com o
coordenador;
- As a�vidades do
projeto se iniciarão
no dia 04/06/2019
e todos os

- Análise do formulário
preenchido e classificação
pelo Coeficiente de
Rendimento (CR) no Curso
referente a 2018/2;
 
Obs.: Para os acadêmicos
ingressantes em 2019/1,
anexar declaração(ões) de
nota(s) atribuída(s) pelo(s)
docente(s) responsável(is)
pela(s) disciplina(s) das
qual(is) es�ver matriculado.
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acadêmicos
selecionados
deverão par�cipar
dessas a�vidades,
até o término do
projeto em
10/12/2019,
independente do
início e término da
concessão das
bolsas.

Rogério Zaim
de Melo

O circo vai à
escola das
águas

1 JUN-
NOV

Par�cipar do
projeto Ginás�ca
Geral e A�vidade
Circense, ter
cursado a disciplina
Metodologia do
Ensino da Ginás�ca.
 

Nessa ordem:
1. Média Final na disciplina
Metodologia do Ensino da
Ginás�ca
2. Tempo de Par�cipação no
projeto.
3. Maior tempo de
integralização do curso.

Wellington
Furtado
Ramos

Literatura(s):
Janela(s) para
o mundo –
Oficinas de
Sensibilização
de Leitura de
Literatura no
Ensino Médio
2019

2 AGO-
OUT

Acadêmicos dos
cursos de Letras –
Português/Espanhol
e Letras
Português/Inglês,
do 1º ao 5º período
no momento da
seleção, com
disponibilidade de
dedicação de 20h
semanais,
preferencialmente
no período
vesper�no e aos
sábados.

1. Carta de Intenções (1.
Emprego na norma culta
escrita; 2. Clareza na
exposição dos argumentos;
3. Compa�bilidade das
informações apresentadas
com o obje�vo do projeto)
(Documento a ser
apresentado: Carta de
Intenções, digitada, papel
em formato A4, margens de
2cm, fonte Times New
Roman, tam. 12,
espaçamento entre linhas
simples, em arquivo PDF,
para o e-mail
furtadoramosw@gmail.com)
- 0 a 5 pontos.
 
2. Par�cipação em edição
anterior ou vigente do
projeto mediante presença
nas reuniões do grupo de
estudos – 0 a 5 pontos.
 
Os candidatos serão
classificados em ordem
decrescente

 

5.2. Será dada prioridade na escolha para discentes que atenderem ao perfil e critérios de avaliação
consoante às especificidades das Ações de Extensão.

5.3. Os interessados em concorrer às vagas oferecidas pelo presente Edital deverão efetuar sua inscrição
pessoalmente com o coordenador da Ação de Extensão no período estabelecido no item “5.1” deste Edital.

5.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:

a) Ficha de Inscrição / Carta de Intenções (Anexo I), devidamente preenchida e assinada.

b) Cópia atualizada do Histórico Escolar na UFMS;

c) Cópia atualizada do currículo la�es (h�p://la�es.cnpq.br).

5.5. O candidato que falsear informações, além de ser sumariamente eliminado do processo, poderá
responder pelo crime de falsidade ideológica, �pificado no art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848,
de 07/12/1940):

“Omi�r, em documento público ou par�cular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é par�cular”.

5.6. A inscrição do candidato implicará no declarado conhecimento e tácita aceitação das regras,
exigências e condições estabelecidas neste Edital e no Plano de Governança de Bolsas, Auxílios e Retribuição
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Pecuniária no âmbito da UFMS (Resolução CD nº 144, de 28 de dezembro de 2018), em relação às quais não poderá,
em tempo algum, alegar desconhecimento.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1. A divulgação do Resultado Final, com a ordem de classificação por perfil solicitado para cada Ação
de Extensão, será feita pela publicada em Edital desta Unidade no prazo informado no item 2 do presente Edital.

6.2. Somente serão consideradas aprovadas as bolsa de extensão quando publicadas nos Editais de
divulgação e homologação da PROECE, conforme prazos estabelecidos no item 2 do presente Edital.

 

Corumbá, 28 de maio de 2019.

 

AGUINALDO SILVA
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Anexo I do EDITAL UFMS/CPAN N° 63, DE 28 DE MAIO DE 2019

FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo sele�vo para a inscrição de pedidos de concessão de bolsas de extensão, com vigência a par�r de maio de 2019,
nas ações de extensão a serem subme�das no Edital Paext/2019

 

Documento assinado eletronicamente por Aguinaldo Silva, Diretor(a), em 29/05/2019, às 17:09,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1262418 e o código
CRC 7E547171.
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GABINETE DA DIREÇÃO DO CÂMPUS DO PANTANAL 
Av. Rio Branco, 1270 - Universitário 

Fone: (67)3234-6810 
CEP 79304-020 - Corumbá - MS

Referência: Processo nº 23449.000152/2019-67 SEI nº 1262418
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