
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO - NuEMP - ProEx 

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 (um) bolsista de extensão 

para atuar no âmbito da Atividade de Extensão Continuando a compartilhar saberes: 

desdobramentos e perspectivas, Processo n. 23112.015963/2021-89, sob a coordenação da 

Profa Dra. Marta Cristina Marjotta-Maistro, Coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar-

Empresa (NuEMP). As bolsas referem-se ao período de Setembro/2021 a Dezembro/2021 e 

equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês.  

 

Poderão se inscrever os/as discentes de graduação da UFSCar que atenderem aos seguintes 

requisitos:  

1. Estar matriculado/a regularmente nos cursos presenciais de graduação da UFSCar e 

cursando a partir do 5º (quinto) período/semestre;  

2. Ter disponibilidade de 12 (doze) horas semanais para execução das atividades propostas 

no projeto de extensão, sem prejuízo às demais atividades acadêmicas; 

3. Não acumular a bolsa de extensão com qualquer outro tipo de bolsa de fomento 

proveniente de órgãos públicos, sob pena de ressarcimento das verbas recebidas em 

duplicidade (exceto bolsas de assistência e/ou permanência estudantil); 

4. Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão por desempenho 

insatisfatório; 

5. Ter disponibilidade de realizar as atividades, exclusivamente, de forma remota, bem 

como participar das reuniões a serem agendadas para o desenvolvimento do projeto. 

 

Os critérios de seleção serão os seguintes:  

1. Experiência, em projetos coletivos extracurriculares de caráter extensionista, no mínimo 

por 6 meses; 

2. Experiência, em projetos coletivos extracurriculares de caráter extensionista, 

independente do tempo de duração; 

3. Participação em atividades de extensão, independente do tempo de duração; 

4. Desempenho acadêmico, mediante análise do histórico escolar sujo. 

 

O processo de seleção será constituído de duas etapas:  

Etapa 1: Avaliação do histórico escolar e das atividades desenvolvidas no âmbito da 

extensão e extracurriculares; 

Etapa 2: Dinâmica de grupo, com data pré-estabelecida neste edital.  

 

A inscrição deverá ser realizada por meio de e-mail para nuemp@ufscar.br com cópia para o e-

mail marjotta@ufscar.br, no período de 09/09/2021 a 15/09/2021 (até às 14h00, contando com 

o horário do envio da mensagem), mediante o envio, também pelos e-mails, dos documentos 

comprobatórios referentes aos critérios de seleção (1 a 4). No corpo do texto do e-mail deve 

constar o nome completo, curso e RA e breve exposição dos motivos, relatando o interesse pessoal 

e acadêmico, que levaram a se candidatar para a bolsa. 
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A dinâmica de grupo será realizada no dia 16/09/2021, das 09h00 às 12h00, por meio da 

plataforma Google Meet, com aqueles/as que atenderam aos requisitos para a inscrição e que 

tenham enviado os documentos comprobatórios referentes aos critérios de seleção. O link para a 

dinâmica de grupo será enviado por e-mail, no dia 15/09/2021, a partir das 17h00. 

O resultado do processo de seleção será divulgado por e-mail, aos que participaram da dinâmica 

de grupo, no dia 17/09/2021, após às 17h00, quando será solicitado que o/a primeira/o colocado/a 

manifeste interesse pela bolsa. O/a discente selecionado/a assinará o Termo de Compromisso no 

dia 20/09/2021. 

Em caso de dúvidas, contatar o Núcleo de Extensão UFSCar-Empresa (NuEMP) pelo e-mail 

nuemp@ufscar.br 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Resumo do projeto de extensão: 

Essa proposta surgiu da experiência exitosa adquirida com a realização do evento Compartilhando 

saberes: projetos coletivos na universidade, realizado nos dias 03 e 04 de maio de 2021. O evento 

foi articulado pelo Núcleo de Extensão UFSCar-Empresa (NuEmp), em conjunto com os 

representantes discentes dos grupos Empresa Júnior, Enactus, Baja, Aerodesign Dragão Branco, 

Engenheiros Sem Fronteiras, Grupo Impacta e as Coordenadorias da ProEx, sendo elas a 

Coordenadoria de Cultura (CCult), a Coordenadoria de Eventos (CAEv) e Coordenadoria de 

Extensão Associada (CEAs). O objetivo foi o de reunir grupos de alunos da universidade para 

compartilhar sobre as atividades que estejam desenvolvendo. Além do evento propiciar um espaço 

de troca entre os grupos, contribuiu para a aproximação entre os grupos participante e o 

mapeamento de algumas demandas.  

Importante destacar que a ação do NuEmp, ao articular o evento comentado acima, caracterizou 

o papel que o Núcleo vem desempenhando junto aos grupos da universidade, no que tange ao 

incentivo e suporte ao desenvolvimento voltado para ações empreendedoras e que ultrapassem as 

dimensões da comunidade acadêmica, chegando à comunidade externa. 

Nesse sentido, a proposta Continuando a compartilhar saberes: desdobramentos e 

perspectivas, tende a dar continuidade nessa aproximação por meio dos desdobramentos do 

evento mencionado. Como objetivos específicos: dar continuidade aos encaminhamentos 

realizados ao final do evento Compartilhando saberes, como, por exemplo, dinamizar os canais 

de comunicação propostos pelos alunos por meio de plataforma digital Telegran; organizar novas 

ações que propiciem que outros grupos se aproximem e apresentem seus trabalhos; por exemplo, 
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um encontro de empresas juniores da UFSCar; consolidar o papel do NuEmp enquanto unidade 

de acolhimento aos jovens empreendedores universitários.  

 

São Carlos, 09 de setembro de 2021  

Prof.ª Dr.ª Marta Cristina Marjotta-Maistro  

Coordenadora do Núcleo de Extensão UFSCar-Empresa (NuEMP) Pró-Reitoria de Extensão  

Universidade Federal de São Carlos 


