Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

EDITAL N.O 60/2018
A PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA, considerando a existência de vagas
a serem preenchidas em projetos de extensão, em caráter de substituição de vagas já
existentes sem candidatos para cadastro de reservas, resolve:
TORNAR PÚBLICA
1. A abertura de processo seletivo para escolha de bolsistas para
preenchimento de vagas já existentes em projetos de extensão.
2. As vagas tem a seguinte distribuição:
n.
1

Projeto
Inclusão Digital dos Alunos da APAE
de União da Vitória-PR

Orientador(es)
Luiz Roberto Cuch

Curso(s)
Sistemas de Informação

Vagas
1

2

Grupo de Educação Ambiental

Rafael Rossoni

Engenharia Ambiental
Coltec

1

3

Ginasticada

Waldir Aliot Júnior

Educação Física

1

4

NAF-Núcleo de Assessoria
Contábil e Fiscal

Oscar Schmidt

Ciências Contábeis

2

_______________________________________________________________________
3. As inscrições deverão ser feitas na secretaria da Uniuv, em União da Vitória,
no horário de expediente do setor, no período de 31/7/2018 a 03/8/2018, em envelope
lacrado devidamente identificado com o nome do acadêmico e contendo os seguintes
documentos:
a. Ficha de inscrição (ANEXO I);
b. Cópia do documento de RG;
c. Cópia do documento CPF;
d. Cópia de comprovante de residência;
e. Carta de intenções para o Programa de Projetos de Extensão (ANEXO II);
f. Declaração de disponibilidade de, no mínimo, 4h (quatro horas) de atividade
semanais (ANEXO III).
4. Para a concessão da bolsa, o estudante deverá:
a. Estar regularmente matriculado em curso da Uniuv de acordo com a área do
projeto para o qual se inscreveu;
b. Ser aprovado em processo seletivo para o respectivo programa;

c. Não ser bolsista de outro programa de fomento.
5. O candidato poderá inscrever-se em apenas um projeto.
6. A relação das inscrições homologadas será divulgada por edital no dia
07/8/2018.
7. O processo de seleção será constituído de duas etapas, sendo:
a. Avaliação da carta de intenções sobre ação no projeto (até 5,0 pontos);
b. Entrevista (até 5,0 pontos).
8. As entrevistas ocorrerão no período de 07/8/2018 a 9/8/2018, em horário
e local a ser divulgado em novo edital.
9. A classificação se dará em ordem decrescente considerando a pontuação
obtida pelos candidatos, para cada projeto.
10. Em caso de empate, tem-se por critério de desempate a melhor média de
aproveitamento acadêmico.
11. A relação de classificados será divulgada por edital no dia 10/8/2018.
12. Os projetos tem vigência até o fim do ano letivo de 2018.
13. Cada bolsista receberá o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por mês
durante a vigência do projeto, a partir da efetivação no programa.
14. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

União da Vitória, 30 de julho de 2018.

Patrícia Schwartz Gasparoto
Pró-Reitora de Extensão e Cultura

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

ANEXO I
PROJETOS DE EXTENSÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO DE ACADÊMICOS
Projeto:
Curso:

Semestre:

Nome do(a)
acadêmico(a):
RG:

CPF:

Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Bairro:

CEP:

Cidade:
Telefones:
E-mail:

Em caso de possuir compromisso profissional, preencha os campos abaixo:
Local:
Horário:

Local e
data:

Estado:

Assinatura do(a) acadêmico(a)

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

ANEXO II
PROJETO DE EXTENSÃO
ORIENTAÇÕES PARA CARTA DE INTENÇÃO
O candidato deve elaborar uma carta de intenção em, no máximo, duas
páginas, com texto em letra na fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaço
de 1,5 entre linhas, contendo os motivos que o levam a concorrer à vaga e as
expectativas em relação ao projeto.
Segue sugestão:

Eu, (nome), acadêmico(a) do Curso de (nome do curso), semestre (número do
semestre),

apresento a seguir minhas intenções em relação ao Programa de Projetos de

Extensão:
(seguem os motivos que o levam a concorrer à vaga e as expectativas em relação ao projeto).

Local e data.

Assinatura

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

ANEXO III

PROJETOS DE EXTENSÃO
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Eu,

,

acadêmico(a) do curso de

,

semestre

, declaro possuir disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para o

desenvolvimento das atividades referentes ao projeto de
extensão

Local e Data:

assinatura do(a) acadêmico(a)

