
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO  
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO PROBEX 

2018  
  
 

 

Edital AEXT/CCAE N
o
 1/2018 

(Retificado em 26 de fevereiro de 2018) 

 

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Aplicadas e Educação, em 

conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC por meio da 

Coordenação de Programas de Ação Comunitária – torna público à Comunidade 

Universitária o processo de seleção de discentes para bolsistas e voluntários PROBEX 

2018 dos projetos submetidos neste Centro. 

 

DOS PRAZOS: 

 

Atividade Período 

Encerramento das submissões das propostas de ações 

de extensão pelo SIGAA 

18/02/2018 

Lançamento do Edital de seleção de bolsistas e 

voluntários de extensão Probex 2018 

23/02/2018 

Período de inscrição dos alunos aos projetos de 

extensão do CCAE 

23/02/2018 a 02/03/2018 

Período de Seleção dos bolsistas e voluntários pelos 

coordenadores dos projetos 

05/03/2018 a 08/03/2018 

Divulgação do Resultado final da seleção dos alunos 

Bolsista e Voluntário dos projetos Probex 2018 

 

09/03/2018 

Resultado final dos projetos classificados no Probex 

2018 

09/03/2018 

Entrega do Termo de compromisso e do comprovante 

de conta bancária dos bolsistas selecionados pelos 

coordenadores dos projetos para a Assessoria de 

Extensão do CCAE. 

09/03/2018 a 13/03/2018 

Prazo para o discente selecionado “REGISTRAR 

INTERESSE” pelo SIGAA em participar da ação de 

extensão como Voluntário ou Bolsista 

09/03/2018 a 14/03/2018 

Prazo para o Coordenador do projeto cadastrar  

PLANO DE TRABALHO DOS DISCENTES 

SELECIONADOS (Bolsistas e voluntários) no 

SIGAA. 

09/03/2018 a 14/03/2018 

Vigência do Projeto de Extensão  09/03/2018 a 31/12/2018 

 

DAS EXIGÊNCIAS DA SELEÇÃO: 

 

1. GERAIS  

 

1.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFPB; 



1.2 Não estar em débito com a Extensão em relação a relatórios e/ou outros 

documentos; 

1.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais; 

1.4 No caso do bolsista não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro 

Programa de bolsa da UFPB, com exceção do Programa de Apoio estudantil; 

1.5 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) satisfatório; 

1.6 Não ser concluinte. 

 

2. ESPECÍFICOS  

 

Os critérios específicos do processo de seleção serão determinados pelos próprios 

coordenadores do projeto. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS: 

 

                 De acordo com o Edital N º02/2018 – PROBEX 2018 

 

3.1 Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas semanais;  

3.2 Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado 

pelo coordenador do projeto no SIGAA. 

3.3 Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador que, por sua vez, deverá 

incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida pelo edital 

PROBEX 2018; 

3.4 O relatório final deverá conter: título do projeto, área temática de atuação, 

nome do coordenador, local de realização do projeto, identificação do público do 

alvo, breve relato da contribuição da experiência extensionista para sua formação 

acadêmico-profissional e cidadã e por fim, identificar se o projeto de extensão 

estava articulado com o ensino e a pesquisa. 

3.5 Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA; 

3.6 Apresentar, obrigatoriamente, os resultados alcançados e/ou propostos da (s) 

atividade (s) no XIX Encontro de Extensão – ENEX 2018, promovido pela 

PRAC, previsto para novembro de 2018, conforme Cronograma constante no 

Título II deste edital.  

 

4. DA INSCRIÇÃO: 

  

4.1 A documentação exigida, juntamente com a Ficha de Inscrição, Anexo II deste 

edital deverão ser entregues na Assessoria de Extensão do CCAE no período de 

23/02/2018 a 02/03/2018. 

 

4.2 A documentação será composta por cópias dos seguintes documentos: Histórico 

Escolar Atualizado emitido pela coordenação do curso, CODESC ou pelo SIGAA; 

cópia de CPF e RG. 

 

4.3 O aluno selecionado como bolsista terá direito, se cumprir com as obrigações 

pactuadas com o coordenador do projeto e suas atribuições com o projeto que foi 

selecionado, uma bolsa por até 10 meses, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) mensais, durante o período de execução do projeto.  



4.4 O aluno só poderá participar do mesmo Projeto como Bolsista de Extensão 

PROBEX no máximo duas edições, conforme Parágrafo Único do Art. 27 da resolução 

N° 76/97. 

4.5 Os alunos que optarem por inscrever-se em mais de uma proposta assumem total 

responsabilidade pela escolha de qual seleção participar, caso os coordenadores das 

propostas distintas marquem a seleção no mesmo dia e horário. 

 

5. DA SELEÇÃO: 

 

5.1 A seleção será feita pelo coordenador (proponente) de cada projeto submetido ao 

Edital PROBEX 2018; 

5.2 A seleção será realizada no período de 05/03/2018 a 08/03/2018, em dia(s) 

definido(s) pelo coordenador (proponente); 

5.3 O processo de avaliação para escolha do bolsista e dos alunos voluntários será de 

inteira responsabilidade do coordenador (proponente). 

 

 

6. DOS RESULTADOS: 

 

6.1 O resultado será publicado no endereço eletrônico http://www.ccae.ufpb.br e em 

quadros e murais distribuídos pelo CCAE. 

 

 

7. DO PROCEDIMENTO DOS DISCENTES SELECIONADOS: 

 

7.1 Os discentes selecionados como bolsistas deverão entregar na Assessoria de 

Extensão cópias da seguinte documentação: Termo de compromisso (Anexo I do 

Edital PRAC Nº 02/2018) em três vias devidamente assinado, comprovante de conta 

corrente ou poupança do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – o aluno 

bolsista deverá ser o titular da conta – no período de 09/03/2018 a 13/03/2018;  

7.2 Discentes selecionados como alunos voluntários e bolsistas deverão no período de 

09/03/2018 a 14/03/2018 acessar o SIGAA e “REGISTRAR INTERESSE” no 

respectivo projeto de extensão ao qual foi selecionado. 

7.3 Para o bolsista que não cumprir com o determinado no item anterior não receberá 

pagamento da bolsa referente ao mês de março de 2018. 

7.4 Alunos selecionados como bolsistas que o projeto do proponente não seja 

contemplado com bolsa poderá participar do projeto como aluno voluntário.  

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

8.1 O coordenador será responsável pela atualização dos dados informados no SIGAA. 

8.2. Todos os dados inseridos no SIGAA pelos coordenadores e demais membros da 

equipe devem ser legais e atualizados, observando a carga horária destinada as ações 

de extensão, como também o que determinam as Resoluções 61/2014, 17/2015 do 

CONSEPE. 

8.3 Os casos omissos serão decididos pela Assessoria de Extensão conjuntamente com 

a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC.  

 

Rio Tinto, 23 de fevereiro de 2018 

http://www.ccae.ufpb.br/


      

 

 

 
            _______________________________________________ 

Prof. Dr
a
 Maria Angeluce Soares Perônico Barbotin  

          Diretora do Centro de Ciências Aplicadas e Educação- UFPB 

 

 

 
                   ______________________________________________________ 

Jocélio Coutinho de Oliveira 

Assessor de Extensão do CCAE-UFPB 

 

 

 
                   ______________________________________________________ 

Orlando de Cavalcanti Villar Filho 

Pró-reitor da PRAC/UFPB 

 

 

 

 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 
ASSESSORIA DE EXTENSÃO  

 
 
 

 

 
ANEXO I – LISTA DOS PROJETOS SUBMETIDOS AO PROBEX 2018 DO CCAE 

 

 

PROJETO COORDENADOR 

Horizontes da ecologia: diálogos de saberes sobre o enfrentamento dos 

problemas socioambientais do litoral norte paraibano 

ANDERSON ALVES DOS SANTOS 

Ecologia aplicada na escola ano iii JOEL ARAUJO QUEIROZ 

Made in Brasil: site educacional de Materiais aplicados ao Design GUSTAVO DE FIGUEIREDO BRITO 

Educação empresarial para micro e pequenas empresas localizadas no 

valo do mamanguape 

FERNANDA MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA 

As geotecnologias na sala de aula: recursos didáticos para o estudo do 

meio ambiente (ANO II) 

NADJACLEIA VILAR ALMEIDA 

Programeb - Ensinando Lógica de Programação na Educação Básica THAISE KELLY DE LIMA COSTA 

Empoderamento de populações do semiárido paraibano a partir dos 

elementos da geodiversidade 

LEONARDO FIGUEIREDO DE MENESES 

O uso de softwares no ensino da matemática no ensino fundamental CLAUDILENE GOMES DA COSTA 



Identidade e Memória dos Educação: Educadores Escolares e dos 

Movimentos Sociais do Vale do Mamanguape 

PAULO ROBERTO PALHANO SILVA 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS FAMÍLIAS DO VALE DO 

MAMANGUAPE: como andam nossas contas? 

 JOSE JASSUIPE DA SILVA MORAIS 

Apps4Society: Construindo aplicativos que impactem positivamente a 

sociedade 

 AYLA DEBORA DANTAS DE SOUZA REBOUCAS 

Difusão de cursos de informática aplicada para formação continuada 

no litoral norte da paraíba 

 

ADRIANA ZENAIDE CLERICUZI 

Curso de libras para a região do vale de mamanguape: um elo de 

comunicação entre surdos e ouvintes 

WALQUIRIA NASCIMENTO DA SILVA 

Cineclube de cordel: um olhar inclusivo a partir do debate de filmes PABLO DANIEL ANDRADA 

Os Filósofos e o Céu- a Cosmologia de Kant CRISTIANO BONNEAU 

Artefatos históricos no ensino de Matemática: uma proposta de 

pesquisa e intervenção  

CRISTIANE BORGES ANGELO 

Cine-Debate: diferenças, desigualdades e cidadania em cena LUZIANA MARQUES DA FONSECA SILVA 

Design em Foco: estímulo na vida escolar em Rio Tinto-PB. MYRLA LOPES TORRES 

Promovendo a Igualdade de Gênero em Tecnologia da Informação no 

Litoral Norte da Paraíba 

 RENATA VIEGAS DE FIGUEIREDO 

Educação empreendedora: apreendendendo e descobrindo um caminho ELIANE MARTINS DE PAIVA 



para o protagonismo gerencial 

Criando espaços de inovações: sinergia entre empreendedores e 

universidade no Vale do Mamanguape 

MARIA ANGELUCE SOARES PERÔNICO BARBOTIN 

TORIBA: Aplicação de Processos, Técnicas, Ferramentas e 

Habilidades Pessoais e Interpessoais no Gerenciamento de Projetos 

Sociais 

JOSE ADSON OLIVEIRA GUEDES DA CUNHA 

CURSINHO PRÉ-ENEM LITORAL NORTE 2018: Pratica de 

inclusão social para o acesso ao Ensino Superior 

LUSIVAL ANTONIO BARCELLOS 

Cidadão no Controle: acesso à informação e transparência da 

administração pública municipal, estadual e federal da microrregião do 

Litoral Norte 

DIMMITRE MORANT VIEIRA GONCALVES PEREIRA 

Programa Interdisciplinar de Ação Comunitária -PIAC EMMANUEL DE SOUSA FERNANDES FALCAO 

PRÁTICAS EXTENSIONISTAS NA UFPB LITORAL NORTE EM 

2018: ações colaborativas, transdisciplinares, de gestão e de formação 

acadêmica, viabilizadas pela Assessoria de Extensão 

JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA 

Família, escola e aprendizagem. GERALDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 

II Festival de Música no Vale (Campus IV – UFPB) OSICLEIDE DE LIMA BEZERRA 

UNIVERSIDADE EM DEBATE: práticas de leitura e de produção de 

textos com foco no Enem 

JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA 

Rodas de Leitura: Mulheres na Literatura  MOAMA LORENA DE LACERDA MARQUES 



A qualificação na busca por mais eficiência na gestão pública no 

Litoral Norte da Paraíba. 

WALTER JUNIOR LEITAO DE ARAUJO 

Identificação de lesões potencialmente malignas e do câncer bucal na 

região do Vale do Mamanguape 

ROBERTA FERRETI BONAN DANTAS BATISTA 

Arte, Design e Educação: Curso de Desenho e Educação Artística para 

Alunos da Cidade de Rio Tinto/PB 

WASHINGTON FERREIRA SILVA 

Observatório do litoral norte da pb: controle social e acompanhamento 

da gestão pública 

DANIELA CINTIA DE CARVALHO LEITE MENEZES 

Festival de Cinema no Vale OSWALDO GIOVANNINI JUNIOR 

Cidadania e política no mundo virtual – cipomun EDILANE DO AMARAL HELENO 

Projeto de apoio à educação profissionalizante e ao empreendedorismo 

social: caminhos para o desenvolvimento das comunidades do vale do 

mamanguape 

SAULO EMMANUEL VIEIRA MACIEL 

Projeto Político Pedagógico: instrumento para exercer a gestão escolar  MARIA VALDENICE RESENDE SOARES 

Projeto estratégico prac 1 LINCOLN ELOI DE ARAUJO 

 

 

Informamos aos discentes que passarão pelo processo de seleção para bolsistas e alunos voluntários que o “Projeto estratégico da prac 1” do 

coordenador Lincoln Eloi de Araújo é administrado diretamente pela PRAC, portanto está retirado do  Edital AEXT/CCAE N° 1/2018 não podendo 

os discentes participarem de sua seleção. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO 

 

 

ANEXO II – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO DISCENTE 

 

DADOS DO CANDIDATO A BOLSISTA E VOLUNTÁRIO  

PARA PROBEX 2018 

 

 

Nome: 

Matrícula: 

Centro: 

Curso: 

CRE: 

Celular: 

E-mail:  

Nome do coordenador: 

Nome do Projeto que concorrerá: 

 

 

 

 

Experiência em atividade de extensão:  (  ) SIM  (  ) NÃO 

Bolsista (  ) SIM  (  ) NÃO,  Voluntário (  ) SIM  (  ) NÃO 

 

 

Justifique seu interesse em participar neste projeto de extensão? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


