Universidade Federal do Acre
Centro de Ciências Biológicas e da Natureza
SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO ¨Velho
é o seu preconceito¨, aprovado no Edital 11/2019 – AÇÕES REGIONAIS DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA: Ufac/Comunidade.
1. VAGAS
1.1. Duas vagas para bolsistas e 10 vagas para voluntários, no período de maio a novembro de
2018.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO/HORÁRIOS LOCAIS
2.1. Período: 13 e 14 de maio de 2019
2.2. Horários: 08:00 às 12:00 horas
2.3. Local: Laboratório de Biologia Celular/Prédio Bionorte
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão candidatar-se às bolsas os alunos regularmente matriculados no Curso de Medicina
que apresentaram interesse em participar do referido projeto, previamente, desde que:
a) Não receba qualquer outra bolsa remunerada por programas oficiais (excetuados os auxílios
destinados pela Assistência Estudantil, durante a vigência da bolsa de extensão.
b) Possua tempo disponível para dedicar-se às atividades de extensão, equivalente a 20 horas
semanais, durante a vigência da bolsa de extensão.
4. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Ficha de inscrição preenchida, disponível no Laboratório de Biologia Celular.
4.2. Histórico Escolar CR – Aprovados (SIE), disponível no Portal do Aluno.
4.3. Documento do aluno que comprove que o mesmo não recebe outra bolsa remunerada por
programas oficiais (excetuados os auxílios destinados pela Assistência Estudantil), durante a
vigência da bolsa de extensão, bem como ter tempo disponível para dedicar-se as atividades de
extensão, equivalentes a 20 horas semanais.
5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1. As inscrições que não preencherem todos os pré-requisitos exigidos serão indeferidas.
5.2. As inscrições que preencherem os pré-requisitos e forem deferidas serão divulgadas no dia
14 de maio de 2019, a partir das 09:00horas, no Laboratório de Biologia Celular.
6. RESULTADOS E PERÍODOS DE RECURSOS
6.1. O resultado preliminar da seleção será publicado no dia 14 de maio de 2019, a partir
das15:00horas, no Laboratório de Biologia Celular, sendo os dois primeiros alunos classificados
(bolsistas) e os demais (voluntários).
6.2. Período de Recurso: 14 de maio de 2019, das 15:30 às 18:00, Laboratório de Biologia Celular,
mediante documento contendo justificativa.
6.3. O resultado final da seleção dos dois bolsistas será publicado no dia 15 de maio de 2019, às
10:00 horas, no Laboratório de Biologia Celular.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - Os alunos selecionados deverão cumprir adequadamente com a apresentação dos relatórios
mensais.
7.2 - O não cumprimento das horas semanais estipuladas ocasionará o desligamento e/ou
devolução da remuneração do tempo não trabalhado. Caso o aluno não cumpra a carga horária
estipulada dentro do prazo de seis meses, não será fornecido ao mesmo o comprovante da carga
total, mas sim, da carga horária parcial.
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