UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
“A função social da universidade expressa o seu compromisso institucional com a melhoria do bem-viver
de todos os que possuem um rosto humano, em particular com os explorados e expropriados; de novas
formas de interação com a natureza, a memória e patrimônio cultural dos povos, desenvolvendo
livremente a ciência, buscando solucionar os seus problemas lógicos internos e contribuir para um novo
modo de sociometabolismo com a natureza e a sociedade.” (Roberto Leher, 2015).

EDITAL Nº 313/2016

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSITAS DE EVENTOS DA PRÓREITORIA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO- 2016
A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ convida os
estudantes de graduação da UFRJ para participarem do
processo seletivo de bolsas de eventos a serem realizados
pela Pró-Reitoria de Extensão, de acordo com as normas
definidas neste Edital.

1.

OBJETIVOS
1.1 Selecionar estudantes da UFRJ para atuarem no apoio a organização e produção de
eventos da Pró-Reitoria de Extensão.
1.2 Publicizar o processo de inscrição, seleção e participação do estudante da UFRJ na
produção dos eventos realizados pela Pró-Reitoria de Extensão, com vistas a ampliar a
oferta de atividades e facilitar o processo de creditação da extensão para o estudantes de
graduação.
1.3 Contribuir para a formação técnico-acadêmica e cidadã do estudante da UFRJ, pautada
na função social da universidade, por meio da sua participação na elaboração e
mediação das atividades realizadas nos estandes e nas oficinas dos Testes de Habilidade
Específica (THE) do Conhecendo a UFRJ.

2.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação da UFRJ.
2.1.1

Somente o estudante de graduação poderá receber bolsa evento.

2.2 Estudantes de pós-graduação ou do Colégio de Aplicação da UFRJ (Cap/UFRJ)
poderão participar como atividade curricular.
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3.

DIRETRIZES GERAIS
3.1. O Edital receberá inscrição de estudantes de graduação para participarem como

bolsistas dos eventos que serão realizados pela Pró-Reitoria de Extensão nos meses
de setembro e outubro de 2016, a saber:

Evento

Período de Realização

Conhecendo a UFRJ

21 e 22 de setembro

1º Corredor Cultural da UFRJ

17 a 21 de outubro

7 ª Semana de Integração Acadêmica da
UFRJ (SIAc) – realização conjunta das
Pró-Reitorias Acadêmicas (PR-1, PR-2 e
PR-5)
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
da UFRJ (SNCT/UFRJ-2016)

17 a 21 de outubro

17 a 21 de outubro

3.2. Os estudantes poderão se inscrever nas seguintes modalidades de atuação:

a) Bolsista de produção e organização dos eventos listados acima;
b) Bolsita de Estande ou Oficina de THE do Conhecendo a UFRJ
c) Bolsista de organização do fluxo de público do Conhecendo a UFRJ.
3.2.1. O estudante bolsista de apoio a produção e organização dos eventos deverá
estar disponível nas datas de realização do evento que pretende participar e deverá
optar por um evento no formulário de inscrição.
3.2.2. Para participar da produção do Conhecendo a UFRJ é necessário ter alguma
experiência em eventos acadêmicos.
3.2.3. Para ser bolsista de organização do fluxo de público do Conhecendo a UFRJ é
necessário ser aluno da Escola de Educação Física e Desportos (EEFD/UFRJ).
3.2.4. O estudante interessado em ser Bolsita de Estande ou Oficina de THE do
Conhecendo a UFRJ deverá contatar a coordenação dos estandes e oficinas de
THE discriminados a seguir:
3.3. Os cursos e unidades administrativas com estandes são os discriminados abaixo:
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Lista de Estandes – Conhecendo a UFRJ 2016

Astronomia
Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra
Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação
Biofísica
Campus Xerém (Biofísica, Biotecnologia e
Nanotecnologia)
Ciência da Computação
Ciências Atuariais – Estatística
Ciências Biológicas: Instituto de Biologia
Ciências Biológicas: Microbiologia e Imunologia
Ciências Biológicas: Modalidade Médica
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social
Coordenadoria de Comunicação
Dança
Defesa e Gestão Estratégica Internacional
Desenho Industrial
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Química – Bioprocessos – Alimentos –
Química Industrial
Escola de Belas Artes
Escola de Comunicação Social – Direção teatral
Escola de Música
Escola Politécnica
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Letras
Farmácia
Física
Física Médica
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Gastronomia
Gestão Pública para Desenvolvimento Econômico e
Social
História
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Instituto de Geociências –
Meteorologia, Geografia e Geologia
Instituto de Química
Matemática
Matemática Aplicada
Nanotecnologia
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Relações Internacionais
Saúde Coletiva
Serviço Social
Terapia Ocupacional
Instituto de Bioquímica Médica
SUPEREST
A UFRJ FAZ 100 ANOS - Pró-Reitoria de Extensão
PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência)
Pró-Reitoria de Extensão
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/ CTEP
Lista de oficinas – Conhecendo a UFRJ 2016

Oficina de THE da Dança
Oficina de THE da EBA – Comunicação Visual
Oficina de THE da FAU
Oficina de THE da Escola de Música
3.4. O coordenador do estande e da oficina definirá os pré-requisitos necessários, assim

como, o processo de seleção do bolsista que utilizará, podendo solicitar entrevista.
3.5. Cada estande e cada oficina de Teste de Habilidade Específica (THE) do Conhecendo a

UFRJ receberá duas bolsas para serem distribuídas entre os estudantes.
4.

RECURSOS FINANCEIROS EM BOLSA
4.1. No âmbito deste edital serão comprometidos recursos financeiros para 300 (trezentas)

bolsas de eventos no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) destinadas a estudantes de
graduação da UFRJ que participarem dos eventos da Pró-Reitoria de Extensão
referidos no item 3.1 do edital.
5.

INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições de Bolsitas de Eventos será recebida por e-mail até a data limite definida

no item 8.
4

5.2. Para realizar a inscrição, o estudante precisará encaminhar um dos anexos preenchidos
para e-mail eventos@pr5.ufrj.br (com cópia para cultura.extensaoufrj@gmail.com) e

em assunto, especificar Inscrição de Bolsita de Evento.
5.3. O recebimento das inscrições será confirmado por e-mail.
5.4. Não serão aceitas inscrições após o prazo final definido no item 8 deste Edital.
5.5. As inscrições de Bolsitas dos Estandes e Oficinas de THE do Conhecendo a UFRJ

deverão ser realizadas diretamente com os coordenadores.
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SELEÇÃO DE BOLSISTAS
7.1 A seleção dos Bolsistas de Eventos observará os seguintes critérios:
7.1.1

Pré-seleção a partir da análise dos formulários de inscrição, considerando a
disponibilidade para participar integralmente em todos os dias do evento
pelo qual optou, experiência ou a necessidade de pré-requisitos para
algumas atividades

7.1.2

Reunião de orientação para os pré-selecionados (eliminatório)

7.2 A seleção dos Bolsistas de Bolsita de Estande ou Oficina de THE do
Conhecendo a UFRJ será realizada pelo coordenador do estande ou da oficina.
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7.2.1

Para a participação nos estandes de cursos e nas oficinas de THE, é
necessário estar matriculado nos cursos correspondentes.

7.2.2

Algumas atividades exigirão conhecimentos prévios.

7.2.3

O coordenador poderá solicitar uma entrevista.

CRONOGRAMA

O processo de seleção de bolsista ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:
ATIVIDADE
PERÍODO
Publicação da Chamada para a Seleção de Bolsistas
de Eventos

06 de setembro de 2016

Seleção de Bolsitas de Apoio a Produção dos Eventos
Recebimento de formulário de inscrição
preeenchido (somente bolsistas de apoio a
produção)
Análise dos formulários recebidos
Divulgação dos estudantes pré-selecionados para
apoio a produção dos eventos

De 06 a 12/09/2016

De 13/09/2016
13/09/2016
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Reunião com os estudantes pré-selecionados para
apoio a produção dos eventos (seleção final)

14/09/2016

Divulgação dos estudantes selecionados como
bolsitas de Apoio a Produção de Eventos

15/09/2016

Seleção de Bolsitas dos Estandes e Oficinas de THE do Conhecendo a UFRJ
Contato com os coordenações dos estandes e
Oficinas de THE do Conhecendo a UFRJ

De 06 a 12/09/2016

Seleção de bolsitas dos estandes e das oficinas de
THE do Conhecendo a UFRJ pelos coordenadores
das atividades

De 13 a 15/09/2016

Recebimento dos nomes e dados dos bolsitas
selecionados para os estandes e oficinas de THE do
Conhecendo a UFRJ, pelo coordenador dos
estandes

Até dia 16/09/2016
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DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O resultado da Seleção de Bolsistas de Eventos será divulgado na página eletrônica
da Pró-Reitoria de Extensão pelo endereço www.pr5.ufrj.br
9.2 Caberá ao estudante comparecer às reuniões de seleção, treinamento e planejamento
quando convocado.
9.3 A coordenação do evento poderá solicitar adequação da atividade do estudante.
9.4 As situações não previstas neste Edital serão tratadas pela Comissão Organizadora
dos Eventos da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ.
9.5 Os estudantes e coordenadores que participarem dos eventos realizados pela PróReitoria de Extensão da UFRJ receberão certificação de participação, podendo a
carga horária ser utilizada para fins de creditação curricular.
9.6 Informações adicionais sobre o Edital poderão ser obtidas na Pró-Reitoria de
Extensão – PR-5 / Divisão de Cultura e Divulgação Científica - Prédio da Reitoria –
Sala 815 – Campus Fundão - endereços eletrônicos: eventos@pr5.ufrj.br /
cultura.extensaoufrj@gmail.com ; tel. 3938-9691 / 3938-9698.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2016.

Maria Mello de Malta
Pró-Reitora de Extensão
Universidade Federal do Rio de Janeiro
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTAS DE EVENTO
(Organização, apoio e produção)
Interesse para bolsa
( )
Produção do CONHECENDO A UFRJ 2016
( )
Fluxo do Conhecendo 2016 (somente estudantes da EEFD)
( )
Produção do 1º Corredor Cultural da UFRJ
( )
Produção da Semana Nacional de Tecnologia da UFRJ 2016
( )
Produção da 7º Semana de Integração Acadêmica da UFRJ
Dados Pessoais
Nome
Curso
Período
DRE
CPF
Telefone
fixo
Telefone
celular
Email
Dados Gerais
Já trabalhou em eventos?
Em quais?

Sim (

)

Sim (

)

Não (

)

Que função desempenhou neste (s)
evento (s)?
Possui disponibilidade para trabalhar
na semana de realização dos eventos
(ver item 3.1 do edital – período de
realização) no horário de 07h às 17h?
Observações

Não (

)
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ANEXO 2 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTAS PARA
ESTANDES E OFICINAS DE THE DO CONHECENDO A UFRJ 2016

Interesse para bolsa
( )
Estande do Curso de:
( )
Oficina do Curso de:
Dados Pessoais
Nome
Curso
Período
DRE
CPF
Telefone
fixo
Telefone
celular
Email

Observações
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