
 
   

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

Pró-reitoria de Graduação 

Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão 
 

Edital de Concurso para Seleção de  

Projetos de Extensão Acadêmica – PEA  

Período agosto 2017 a julho 2018 

 

O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora torna público o presente EDITAL 

de abertura de inscrições ao processo seletivo para o Programa de Extensão 

Acadêmica da Estácio Juiz de Fora referente ao período de agosto 2017 a 

julho 2018.  

 

1. OBJETIVOS 
 

 Selecionar propostas de Projetos de Extensão Acadêmica para vigência 

no período de agosto/2017 a julho/2018; 

 Despertar a vocação científica dos alunos de graduação do ensino 

superior do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora; 

 Desenvolver e estimular a procura de novas respostas e soluções para 

produção o conhecimento científico; 

 Desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; 

 Proporcionar espaço institucional para formação de futuros 

pesquisadores. 

 

2. SETORES RESPONSÁVEIS 
 

Os setores responsáveis pela captação e seleção, bem como suas 

respectivas atribuições, são as seguintes: 

 A pró-reitoria de Pesquisa é responsável pela captação das propostas 

de projetos de Extensão Acadêmica dos docentes interessados, e 

encaminhá-las ao Comitê Institucional de Avaliação. 

 

 

 

 

 

 



 

3. DAS INSCRIÇÕES  
 

3.1. O período das inscrições: 20/04/2017 a 19/05/2017.  

3.2. As propostas devem ser encaminhadas com as informações sobre o 

projeto, incluindo dados do professor orientador e dos alunos relacionados 

ao projeto (ANEXO I), de acordo com as normas contidas neste Edital (ANEXO 

II). 

3.3. Para renovação dos Projetos de Extensão Acadêmica em andamento 

(aprovados no Edital 2016/2017), o docente deve reenviar a proposta já 

existente com suas informações atualizadas. 

Caso haja interesse em realizar pesquisas científicas relacionadas ao projeto 

de Extensão, os projetos que envolvem seres humanos, ou experimentos 

com animais, deve-se apresentar, durante a execução do projeto, o número 

do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) informado no 

ato do registro do projeto no site da Plataforma Brasil.  

3.4. As inscrições e envio dos projetos serão realizados exclusivamente via 

e-mail para a Coordenadora de Pesquisa e Extensão: 

giovanna.goncalves@estacio.br, responsável por encaminhar as propostas 

para análise do Comitê de Avaliação. 

3.5. O envio da inscrição e do projeto pelo professor orientador deverá ser 

ter cópia obrigatória para o Coordenador do Curso ao qual está vinculado o 

projeto.  

3.7. A inscrição somente será considerada válida mediante o envio de todas 

as informações relacionadas no projeto de pesquisa. 
 

 

4. DO PROFESSOR ORIENTADOR  
 

4.1. O professor orientador deverá ser professor do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora; 
 

4.2. Não há limite para o número de inscrições de projetos por parte dos 

proponentes. Porém, cada Professor poderá ter no máximo 2 (dois) projetos 

contemplados nesta seleção, independentemente da área de atuação; 
 

4.3. Será permitido apenas um Orientador por projeto, não havendo co-

orientação docente. 

 
 

mailto:giovanna.goncalves@estacio.br


 

4.4. São compromissos do professor orientador:  

Promover a seleção dos alunos, que poderá ser realizada através de prova 

escrita;  

 Divulgar a listagem de acadêmicos aprovados e selecionados (bolsistas e 

voluntários) para os projetos; 

Orientar e emitir parecer dos relatórios parcial e final do(s) bolsista(s) e/ou 

voluntário(s);  

Entregar os documentos supracitados para arquivamento no setor de 

Pesquisa. 
 

 

5. DO CANDIDATO 
 

5.1. O aluno deverá estar regularmente matriculado no curso de graduação 

do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. 
 

5.2. O aluno que não apresentar o relatório parcial e final, assim como não 

realizar estudos referentes ao projeto envolvido, não poderá receber 

declaração de participante do Programa Institucional de Extensão Acadêmica 

(PEA). 

 

6.  DA SUBSTITUIÇÃO 
 

6.1. O aluno poderá ser substituído por motivos de: 

a) Graduação, desistência ou impedimentos pessoais; 

b) Não cumprimento das exigências do Programa de Extensão Acadêmica; 

c) Não comparecimento às sessões de orientação marcadas pelo orientador. 
 

6.2. O prazo máximo para o encaminhamento de solicitação de substituição 

das bolsas vigentes encerra-se em 10 de Novembro de 2017. 
 

6.3. O pedido de substituição deve ser encaminhado pelo professor 

orientador para o e-mail giovanna.goncalves@estacio.br, acompanhado das 

seguintes informações: 

 Nome completo do aluno a ser substituído; 

 Relatório final do aluno a ser substituído; 

 Motivo da substituição; 

 Nome completo, Matrícula, Curso e E-mail do aluno substituto. 

 Mês/ano de início da Projeto. 

 
 

 



 

7. DA AVALIAÇÃO 
 

7.1. As solicitações serão avaliadas, de acordo com os critérios abaixo e 

disponíveis em Anexo (Anexo III):  

 Adequação e formatação da proposta de acordo com as normas do Projeto de 

Extensão Acadêmica;  

 Mérito Acadêmico-científico e Social do projeto;  

 Viabilidade técnica e econômica do projeto.  

 

 

8. PROCEDIMENTOS PARA PROJETOS APROVADOS  

 

8.1. Os professores deverão elaborar RELATÓRIOS PARCIAIS das atividades 

realizadas, que serão entregues até o dia 19/02/2018 na Pró-reitoria de 

Pesquisa da Estácio JF, sendo os RELATÓRIOS FINAIS entregues até o dia até 

31/08/2018. 

 

8.2. As declarações de participação no Projeto de Extensão Acadêmica serão  

emitidas mediante a entrega de todas as atividades desenvolvidas e 

concluídas;  

 

8.3. Só poderá receber a Declaração de participação o bolsista ou voluntário  

que tiver permanecido no Programa de Extensão Acadêmica por um período 

mínimo de 06 (seis) meses, com pelo menos 75% de presença nas atividades 

do Projeto;  

 

8.4. O cronograma do Programa de Extensão Acadêmica do Centro 

Universitário Estácio Juiz de Fora está disponível em anexo (ANEXO IV).  

 

8.5. Os casos omissos deste Edital serão analisados pela Pró-reitoria de 

Pesquisa da Instituição. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. DO RESULTADO 
 

O resultado da seleção dos projetos será divulgado no dia 30/06/2017 no 

mural da Pró-reitoria de Pesquisa e no mural da sala dos professores. 
 

Inicio dos Projetos 

Os projetos deverão ter início no dia 01 de agosto de 2017.  
 
 
 
 

Juiz de Fora, 20 de Abril de 2017. 

 

 
_____________________________________ 

               

Giovanna Barros Gonçalves 

Pró-reitora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão  

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

 

 

 
______________________________________ 

  Douglas Machado 

Pró-reitor de Graduação  

Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO I 

 

1. Identificação do Professor Orientador 

- Nome:  

- CPF:  

- Titulação:  

- E-mail: 

- Telefone: 

- Regime de trabalho: (  ) TI – 40 horas (  ) TP – 20 horas (  ) Horista  

Total da carga horária semanal: 

- Curso ao qual o projeto está vinculado:  

- Unidade: 

- Endereço de acesso do currículo Lattes Atualizado: 

 

 

2. Identificação do(s) Aluno(s) 

- Nome:                                     

- Matrícula:           CRA: 

- Curso:  

- Previsão de conclusão do curso:  

- E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 

 

NORMAS DO PROJETO  

 

Identificação do projeto (Capa) – dar um título ao projeto. Logo abaixo do título, 

colocar Programa de Extensão Acadêmica (PEA). Dados de identificação do 

Professor responsável pelo projeto e dos alunos – Anexo I;  

Resumo (de 2.000 a 4.000 caracteres, contendo introdução, objetivo, metodologia 

e resultados esperados); 

Número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) em projetos 

que envolvem seres humanos (se aplicável); 

- Justificativa - analisar a importância de uma solução ou do encaminhamento de 

uma ação ante o problema colocado. As possibilidades e viabilidades de 

realização, as possíveis consequências positivas dessa ação: Princípios, 

pressupostos e explicações concernentes à realidade a ser trabalhada; 

- Fundamentação teórica (Referencial Teórico) - Uma reflexão sobre o 

balizamento teórico em que se dará a delimitação do problema – sua formulação 

e a operacionalização de conceitos e definições; neste momento, o pesquisador 

deverá optar dentro do universo teórico em que se situam as diversas escolas, 

teorias e abordagens de seu campo de especialização. É preciso apresentar a 

síntese a que chegou após as análises e críticas a que submeteu os textos lidos e 

consultados. Através deste marco teórico indicará as orientações e as diretrizes 

da pesquisa a ser empreendida; 

- Objetivos - ideal a ser atingido e resultados a serem alcançados através da 

ação. Inclui, ainda, propostas para o Programa, definição de metas quanto à 

publicação de artigos e apresentações em congressos e similares; 

- Metodologia – se refere aos meios para consecução dos objetivos; 

- Viabilidade financeira - definir o conjunto de recursos materiais e humanos; 

- Referências bibliográficas – referenciar os livros ou periódicos que foram 

utilizados na formulação do projeto; 

- Cronograma – equacionar as diversas atividades, providências e tarefas a serem 

desenvolvidas para que o projeto seja realizado no tempo previsto. 

 

 

 



 

 
ANEXO III 

 

Critérios de avaliação pelo Comitê Institucional de Avaliação 
 

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

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO IV 

 

EXTENSÃO ACADÊMICA PERÍODO 2017/2018 

 

CRONOGRAMA 

 

Atividades Data 

Lançamento do edital NACIONAL e início das inscrições 20/03/2017 

Término das inscrições NACIONAL 19/05/2017 

Avaliação e classificação de propostas pelo CIIC/CIIT NACIONAL 
22/05 a 

23/06/2017 

Divulgação do resultado pelas IES, inclusive aos Coordenadores de Cursos 30/06/2017 

Implantação das bolsas e projetos 01/08/2017 

Prazo final para confirmar a execução do projeto e a participação dos alunos 
aprovados 

31/07/2017 

Implantação das bolsas e projetos 01/08/2017 

Período para encaminhamento de substituições dos alunos bolsistas ou 
voluntários 

01/08 a 
10/11/2017 

Entrega do relatório parcial do aluno ao Responsável de IC na IES 19/02/2018 

Finalização da pesquisa 31/07/2018 

Entrega do relatório final do aluno ao Responsável de IC na IES caso tenha 
finalizado a pesquisa em 31/07/2018. O aluno que finalizar a pesquisa antes 
de julho/2018 tem até 01 (um) mês após o término da pesquisa para 
entrega do documento. 

31/08/2018 

 

 

 


