
 
 

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA DE EXTENSÃO E CULTURA PROBEC 2017/2018 

 
 

 O Projeto de Extensão Pensando ações de paisagismo, arborização e ajardinamento do novo campus Aparecida de 
Goiânia da Universidade Federal de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Ciências e Tecnologia torna público 
que está aberta a inscrição para a seleção de 1 (um) aluno(a) bolsista no âmbito do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura 
(PROBEC), Edital PROEC N. º 01/2017, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC/UFG), de acordo com a legislação federal 
vigente e os regulamentos internos da UFG. A seleção indicará 1(um) aluno(a) para Bolsa PROBEC 2017/2018. 
 
 
1. INSCRIÇÃO 

a) Período de inscrição: de 06 a 16 de junho de 2017; 
b) Realizar a inscrição via Google Form no seguinte endereço web: https://goo.gl/forms/xYDyYLcjihuXQUkH3 

 
2. REQUISITOS DO ALUNO(A) PARA INSCRIÇÃO DA BOLSA PROBEC: 

a) Estar regularmente matriculado(a) e ativo(a) em curso de graduação da UFG/FCT; 
b) Ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às atividades referentes ao cumprimento do Plano de Trabalho; 
c) Não possuir vínculo empregatício ou outra Bolsa acadêmica. 

 
3. DEVERES DO ALUNO(A) BOLSISTA PROBEC: 

a) Realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho a partir da concessão da Bolsa PROBEC; 
b) Apresentar seu trabalho na modalidade PROBEC do 14º Congresso de Pesquisa, Ensino, Extensão – Conpeex 2018 ou 

eventos acadêmicos equivalentes em 2017/2018; 
c) Realizar relatórios parcial e final das atividades desenvolvidas. 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

a) Os alunos inscritos serão convocados para uma entrevista com data prevista para ocorrer entre os dias 19 e 23 de junho, em 
local e horário a definir; 

b) A nota final do aluno inscrito considerará a média global do curso de graduação e a entrevista, conforme: 

 Nota 1: Média global do curso de graduação – 6,0 a 10,0 pontos, 

 Nota 2: Entrevista – 0,0 a 10,0 pontos; 
c) A nota final do candidato será calculada pela seguinte fórmula: Nota Final = (Nota 1) x 0,30 + (Nota 2) x 0,70; 
d) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da Nota Final; 
e) Em caso de empate da nota final, terá preferência o(a) aluno(a) que estiver cursando o período mais final de seu curso, 

seguido do aluno mais velho; 
f) O resultado será divulgado por e-mail para todos os candidatos participantes da seleção até o dia 28 de junho. 

 
5. PERÍODO DA BOLSA 
O período das bolsas será de 01 de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018 (12 meses). 
 
6. VALOR DA BOLSA:  
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

 
7. EM CASO DE CLASSIFICAÇÃO PARA A BOLSA, APÓS O RESULTADO DA SELEÇÃO SERÃO EXIGIDOS OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA PROEC: 

a) Memorando assinado pelo Coordenador do projeto selecionado, com a indicação e identificação do(a) Aluno(a) 
Bolsista/PROBEC; 

b) Ficha de Inscrição assinada pelo Coordenador do projeto e pelo(a) Aluno(a) Bolsista/PROBEC; 
c) Cópia do cabeçalho de extrato da conta corrente pessoal do(a) bolsista (excluir as informações referentes às transações 

financeiras); 
d) Cópia do RG do(a) Aluno(a) Bolsista/PROBEC; 
e) Carta de compromisso do(a) Aluno(a) Bolsista/PROBEC; 
f) Comprovante de matrícula de 2017; 
g) Declaração assinada pelo(a) Aluno(a) Bolsista/PROBEC de que não possui vínculo trabalhista ou outra bolsa acadêmica; 
h) Comprovante gerado pelo SIGAA do preenchimento do Plano de Trabalho. 

 
8. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO  
Os alunos selecionados deverão entregar a documentação necessária para a homologação (ver item 7 deste Edital) até o dia 
18/07/2017, sob pena de cancelamento da bolsa. 
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a) Não serão aceitas inscrições fora do prazo divulgado. 
b) Para informações adicionais, entre em contato com a Coordenação do projeto através do e-mail symone@ufg.br  

 
 
 

Prof.ª Symone Gomes Soares Alcalá 
Coordenadora do Projeto de Extensão Pensando ações de paisagismo, arborização e ajardinamento do  

novo campus Aparecida de Goiânia da Universidade Federal de Goiás 


