RESOLUÇÃO DEX – 02/2018

Regula o processo seletivo de bolsas de extensão
O Decanato de Extensão, no uso de suas atribuições, à vista da Resolução CAD 03/2018,
informa os critérios para a realização de seleção pública de bolsistas de extensão.

Art. 1 É obrigatória a realização de seleção pública para o pagamento de bolsas de extensão de
eventos, projetos e programas.
Art. 2 A seleção pública deverá obedecer aos seguintes critérios para os bolsistas:
a)! Não possuir vínculo familiar com o(a) coordenador(a) do Projeto;
b)! Ter disponibilidade de 15 (quinze) horas semanais para as atividades de extensão e
pesquisa do Projeto, incluídos planejamento, estudo, avaliação e atividades em geral;
c)! Não receber bolsa PIBEX ou quaisquer outras remunerações em programas
institucionais;
d)! Não possuir pendências acadêmicas ou administrativas relacionadas aos compromissos
assumidos anteriormente em eventos, projetos ou programas;
e)! Participar ou ter participado anteriormente de, pelo menos, uma atividade de extensão
(evento, projeto, programa ou semana universitária) ou ter realizado estágio na
Universidade de Brasília;
f)! Apresentar o Termo de Compromisso de Estudante Extensionista;
g)! Outros critérios que o(a) coordenador(a) considerar pertinente às atividades do projeto.
Art. 3 A chamada pública deverá permanecer aberta por, no mínimo, cinco (05) dias úteis e
conter:
a)! Nome do Projeto
b)! Nome e contatos do(a) coordenador(a)
c)! Período de vigência do projeto
d)! Endereço eletrônico do projeto (e-mail)

Art. 4 O(a) coordenador(a) deverá enviar, via e-mail ou pessoalmente, a chamada da seleção
pública para ser afixada no mural do DEX, além de afixar em mural no próprio departamento.
I.!

É facultado ao (a) coordenador (a) o envio do link da chamada e das inscrições
para divulgação nos meios digitais do DEX.

Art. 5 Em caso de empate na seleção, terá preferência o(a) candidato(a) que:
a)! Seja classificado(a) como Participante do Programa de Assistência Estudantil
(PPAES), por apresentar perfil de vulnerabilidade socioeconômica.

Olgamir Amancia Ferreira
Decana de Extensão

