
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA  

 

EDITAL DE BOLSAS AUXÍLIO À EXTENSÃO 2019   

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA – ESTÁCIO FIB torna público o presente EDITAL de abertura de inscrições 

ao processo seletivo para concessão de bolsas auxílio a docentes (cursos presencias e/ou EAD) na modalidade de Extensão Social, 

Inovadora e Continuada, referente ao período de fevereiro 2019 a janeiro 2020. 

 

1. Dos Objetivos e Definições 

1.1.   Abranger projetos e programas de extensão social, inovadora e continuada, com ênfase na formação dos discentes e na inclusão social 

nas suas mais diversas dimensões; 

1.2. Aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito da universidade-comunidade; 

1.3. Proporcionar aos alunos a possibilidade de conexão entre a teoria e a prática.  

 

3. Da Inscrição    

2.1.  A inscrição das propostas de Extensão Social, Inovadora e Continuada deverá ser enviada por meio de preenchimento do 

formulário online, disponível no link https://goo.gl/8oyodk   
2.2.  Período de submissão das propostas:18/10/2018 a 09/11/2018 

2.3. As propostas deverão conter: 

a) Resumo de projeto contendo entre 2000 a 4000 caracteres contemplando os seguintes itens: introdução, justificativa, objetivos, 

metodologia, viabilidade econômico-financeira, metas, impacto social, abrangência geográfica e referências; 

b) Plano de trabalho para o período de vigência deste edital contendo os seguintes itens: metas, número previsto de beneficiados, 

quantidade de discentes envolvidos (se houver) e cronograma das atividades que serão realizadas (detalhar em tópicos, relacionando com 

o período de fevereiro/2019 a janeiro/2020); 

Observação: O formulário eletrônico não permite anexar qualquer tipo de documento, foto ou gráfico. 

 

3.  Do Candidato  

3.1. Cada proposta deverá ser submetida por um único docente, que deverá preencher os seguintes pré-requisitos: 

a) Ser professor efetivo da ESTÁCIO FIB;  

b) Possuir preferencialmente título de mestre ou doutor; 

c) O docente poderá submeter somente uma proposta 

 

3.2.  São compromissos do docente: 

a) Zelar pelo fiel cumprimento dos prazos estabelecidos por este edital; 

b) Recolher evidências para alimentar seus relatórios; 

c) Encaminhar trimestralmente (conforme cronograma – item 8) relatório de acompanhamento dos projetos de extensão (individual 

por docente integrante do projeto, conforme modelo preconizado em anexo (Anexo I).   

d) Fazer a seguinte menção em produtos, como por exemplo, publicações, entrevistas, etc. : “Bolsista Auxílio à Extensão da ESTÁCIO 

FIB; observando as disposições contidas nas Leis: 9.610/98 (Direitos Autorais), 9.279/96 (Marcas e Patentes) e 9.609/98 (Programas de 

Computadores);  

e) Apresentar o projeto no evento de extensão da ESTÁCIO FIB; 

f) Submeter o resumo do projeto para II Mostra de Extensão da Estácio. 

Observação: Os títulos dos resumos submetidos tanto para o evento local quanto para o Nacional (II Mostra de Extensão da Estácio) 

deverão ter o título idêntico ao do projeto aprovado no processo seletivo.  

 

 

4.  Do Cancelamento 

A bolsa auxílio do docente com projeto de extensão Social, Inovadora e Continuada será cancelada nos seguintes casos:  

a) Desligamento da Instituição; 

b) Licença sem vencimento; 

c) Não encaminhamento do relatório de Acompanhamento das Atividades de Extensão dentro do prazo estabelecido;  

d) Avaliação insatisfatória de 02 (dois) relatórios trimestrais; 

e) Não cumprimento de todas as exigências citadas no item 3.2; 

f) Prática de ato incompatível com a missão e valores da Estácio. 

 

5.  Da Avaliação  

5.1. Caberá ao Comitê Nacional de Extensão a análise e avaliação das propostas; 

5.2. Os critérios de julgamento deverão considerar a coerência, o conteúdo teórico das propostas, sua aplicação prática e viabilidade 

financeira; 

5.3. Histórico de desempenho satisfatório nos Editais anteriores e nos demais programas de pesquisa da Instituição. 

 

6. Do Resultado 

6.1.  Será desclassificada a proposta que não cumprir o disposto em qualquer item deste Edital; 

O 
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6.2. A avaliação e a classificação das propostas são atos exclusivos do Comitê Nacional de Extensão que se reserva ao direito de desclassificar 

as propostas em desacordo com este Edital ou, ainda, que se revelarem manifestamente inexequíveis; 

6.3. O Comitê Nacional de Extensão poderá recomendar adequações nos projetos e cronogramas das propostas aprovadas;   

6.4. O Comitê Nacional de Extensão divulgará o resultado por e-mail ao responsável pela submissão da proposta.  

 

7. Das bolsas auxílio 

7.1. As bolsas destinam-se, exclusivamente, aos docentes lotados nas unidades da ESTÁCIO FIB, para promover extensão. 

7.2 As bolsas possuem natureza jurídica de doação civil da Instituição de Ensino Superior ao docente e terão vigência de 12 meses, no período 

de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. O valor da bolsa será de R$1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), equivalente a 20 horas semanais 

e será creditado mensalmente. O docente receberá a bolsa mediante assinatura do termo de outorga:  

a) O valor da bolsa tem caráter indenizatório e, portanto, não guarda qualquer vinculação com a remuneração recebida pelo docente. Desse 

modo, o valor pago à título de bolsa não refletirá na remuneração do docente; 

b) A bolsa está isenta de imposto de renda, não faz incidência para nenhum encargo trabalhista e também não é considerado nas médias 

para pagamento de 13º, férias e afastamentos pelo INSS. 

 

7.3. As bolsas a serem recebidas pelo docente estarão sujeitas às diretrizes da Instituição, respeitando os critérios de planejamento de custos 

orçamentários; 

7.4. Este Edital tem previsão unicamente para bolsa auxílio ao docente excluindo, em consequência, qualquer outro tipo de despesa de custeio 

ou investimento. 

 

8. Cronograma 

Atividades Data 

Lançamento do Edital e início das inscrições 18/10/2018 

Término das inscrições 09/11/2018 

Avaliação e classificação de propostas pelo Comitê Nacional de Extensão 12/11/2018 a 10/12/2018 

Divulgação do resultado via e-mail ao responsável pela submissão da proposta  12/12/2018 

Envio do termo de outorga assinado para o e-mail extensao.nacional@estacio.br  31/01/2019 

Início da execução do plano de trabalho 01/02/2019 

Submissão do resumo para II Mostra de Extensão da Estácio Abril a Junho/2019 

Entrega do Primeiro Relatório Trimestral 03/05/2019 

Entrega do Segundo Relatório Trimestral 02/08/2019 

Entrega do Terceiro Relatório Trimestral 05/11/2019 

Finalização da execução do plano de trabalho 31/01/2020 

Entrega do Relatório Final  04/02/2020 

 

9. Disposições Finais 

9.1. Em caso de cancelamento de apoio financeiro de algum docente nos 06 (seis) primeiros meses da vigência do Edital de Bolsas Auxílio 

à Extensão 2019 o apoio será concedido a outro candidato de acordo com a deliberação do Comitê Nacional de Extensão; 

9.2. A declaração de participação na modalidade de Bolsas Auxílio à Extensão 2019 será emitida ao docente pesquisador, mediante a entrega 

do relatório final;  

9.3. As características do projeto aprovado no processo seletivo não poderão sofrer modificações ao longo de sua execução;  

9.4. Os casos omissos referentes à modalidade Extensão Social, Inovadora e Continuada serão analisados pela Diretoria de Pesquisa e 

Extensão.   
 

Salvador/BA, 18 de outubro de 2018. 

 

 

Rafael Mario Iorio Filho Cristiane Maria Barreto Silva de Siervi 

Diretor de Pesquisa e Extensão Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

Vice-Presidência de Ensino ESTÁCIO FIB 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

 

ATENÇÃO: INSTRUÇÕES IMPORTANTES 
O relatório de acompanhamento de atividade de extensão é individual e deverá ser enviado trimestralmente por cada docente contemplado 

com Bolsa Auxílio  à Extensão. 

Os relatórios deverão ser enviado para o e-mail  extensao.nacional@estacio.br no formato word (doc ou docx) até a data previamente definida 

no cronograma do edital 
 

1.  Identificação 

- Docente: 

- Matrícula:           

       - CPF: 

       - E-mail: 

       - Curso:    Unidade:  

- Título do projeto:  

- Período a que se refere o relatório apresentado: de mês/ano a mês/ano 

- Relatório: final (    )    parcial (    ) 
 

2. Desenvolvimento do relatório de acompanhamento de atividade de extensão 

 2.1. Resumo do projeto de extensão (até 300 palavras) 

 2.2. Descrição das atividades realizadas no período 

 2.3. Dificuldades encontradas na execução do plano de trabalho do docente 

 2.4. Informar se o cronograma proposto para o período foi cumprido e as justificativas, caso não tenha sido 

   

 
 

3. Parecer do Comitê Nacional de Extensão 

Atribuir para os tópicos abaixo notas de 1 a 5 com a seguinte equivalência: 

5 = muito bom; 4 = bom; 3 = regular, 2 = fraco; 1= insuficiente. 
 

 5 4 3 2 1 

Etapas cumpridas do cronograma      

Atividades realizadas no período      
 

Avaliação do Comitê Nacional de Extensão 

[   ] Relatório recomendado -  [   ] Relatório recomendado com restrição - [   ] Relatório não recomendado  

Breve justificativa: (preenchimento necessário) 
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