
 

 
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

EDITAL DE BOLSA DE EXTENSÃO 
 

N
o
 002/2016 

 
 

A Universidade Tiradentes – Unit –, com sede na Avenida Murilo 
Dantas, 300, bairro Farolândia, CEP 49.032-490 – Aracaju-SE, por meio da 
Coordenação de Extensão, informa aos interessados, através do presente 
edital, que está aberto, para admissão exclusivamente no segundo semestre 
de 2016, o Processo de Seleção para Monitores de projetos de extensão, 
listados nas categorias e níveis abaixo e no Anexo II. Dentro do programa de 
bolsa de extensão, visamos estimular a prática acadêmica, ampliar a práxis 
na comunidade, integrar o ensino e a pesquisa, buscando o 
comprometimento da comunidade universitária. Desta forma, criando 
mecanismos que inter-relacionem o saber acadêmico com o saber comum da 
sociedade, na busca da construção de um conhecimento científico. 

 
1) Das Categorias e Níveis: 

 
a) Monitoria Remunerada Nível I – O monitor terá carga horária 
de 12 (doze) horas/aulas semanais e receberá bolsa de estudos 
no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) e certificado 
de participação no Programa de Monitoria de 50 horas pelo 
semestre trabalhado; 
 
b) Monitoria Voluntária – Ao monitor voluntário com carga 
horária de 8 (oito) e 12 (doze) horas/aulas semanais, será 
concedida apenas certificação pela participação no Programa de 
Monitoria. Máximo de 50 horas pelo semestre trabalhado, para os 
alunos que atuarem 12 horas semanais e de 40 horas para o 
aluno que atuarem 8 horas semanais. 
 

1.1.  A bolsa de estudos concedida ao monitor remunerado perdurará 
pelo período de 01 (um) semestre, conforme calendário acadêmico, 
excetuando-se os períodos de férias e recessos escolares, e não incide 
sobre o valor da matrícula.  

 
1.2. As bolsas de estudos serão concedidas na forma de desconto no 
pagamento das mensalidades de cada aluno, junto à Tesouraria da 
instituição, limitadas ao valor da mensalidade integral do respectivo 
curso do discente e no período em que o mesmo realiza a monitoria, 
conforme o presente edital. 
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1.3 Aos alunos do Prouni e Fies selecionados para a monitoria 
remunerada, a bolsa de estudos será paga na Tesouraria da instituição, 
observando o item 1.2 do edital.  
 
1.4. As bolsas da instituição não são cumulativas, ou seja, não é 
permitido ao aluno contemplado com outro tipo de bolsa de estudo 
ou acadêmica usufruir, das vagas remuneradas disponíveis, 
podendo o aluno concorrer à vaga de bolsa de monitoria 
voluntária. Após a aprovação dos nomes dos monitores, em cada 
semestre, a Coordenação de Extensão encaminhará aos setores 
competentes a relação para verificação da situação de cada aluno 
contemplado. Se o aluno já for agraciado com outra bolsa, será 
substituído por outro. 
 
1.5 O candidato contemplado que optar pela monitoria remunerada 
deverá pedir cancelamento de sua outra modalidade de bolsa 
institucional ou solicitar a transferência para a monitoria voluntária, caso 
exista vaga. 
 
1.6. O exercício da monitoria implicará o cumprimento de cargas horárias     
semanais de 12h (doze horas), para o aluno que tenha bolsa de monitoria 
remunerada, e de, no mínimo 08h (oito horas) e no máximo, 12h (doze 
horas) semanais de atividades, para os alunos de monitoria voluntária, de 
acordo com o plano de monitoria, as quais não poderão coincidir com o 
horário das aulas do estudante em seu curso regular. 

 
2) Das Inscrições: 

 
2.1. A monitoria será ofertada a todos os alunos de graduação 
regularmente matriculados que atendam aos seguintes requisitos: 

 
a) Apresentem média geral mínima de 6,0 (seis) pontos; 
b) Submetam-se a processo seletivo estipulado pela Coordenação de 

Extensão; 
c) Não estejam respondendo a processo disciplinar; 
d) Estejam adimplentes com suas obrigações pecuniárias ou monetárias 

com a instituição e, inclusive, seus demais setores da IES; 
e) Apresentem disponibilidade de horários; 
f) Não tenham sofrido penalidades disciplinares; 
g) Não tenham exercido a função de monitor de extensão por 2 (dois) 

períodos letivos, mesmo que não consecutivos; 
h) Não tenham efetivado sua inscrição fora do prazo estipulado pelo 

edital; 
i) Tenham seguido as normas estipuladas no edital; 
j) Já tenham sido dispensados da função de monitor. 

 
2.2. As inscrições serão efetivadas na Coordenação de Extensão 
mediante preenchimento de requerimento próprio e projeto de extensão 
(Anexo I e II), obedecendo às normas publicadas no edital específico, 
divulgado pela coordenação. 
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2.3. O período de inscrições para monitoria em 2016/2 será entre 
08/08/2016 até dia 31/08/2016.  

 
Local: Coordenação de Extensão, na sala 20 no Prédio da Reitoria. 
Horário: das 8 às 12h e das 14 às 21h, de segunda a sexta-feira. 

 
2.4. O candidato deverá solicitar vaga por meio de requerimento próprio, 
(anexo I) a ser preenchido e entregue à Coordenação de Extensão, 
devidamente protocolado. Projeto autorizado pelo professor orientador à 
coordenação de curso correspondente. 

 
2.5. Documentação exigida: 

I. Curriculum Vitae atualizado (modelo Lattes); 
II. Histórico Escolar; 

III. 01 fotografia 3x4 recente. 
 
 

3) Da Seleção: 
 

3.1. A seleção dos monitores será realizada mediante a aplicação dos 
seguintes instrumentos de avaliação: 
 

a) Análise do Projeto de Extensão (peso 3);  
b) Análise curricular (peso 1); 

 
3.2. A seleção será realizada por comissão constituída por 03 (três) 
professores da área de conhecimento do curso, preferencialmente 
mestres ou doutores, designada pela Coordenação de Extensão. 

 
3.3. A classificação dos candidatos será realizada de acordo com os 
seguintes critérios: 

 
1) A classificação final será realizada pela média geral ponderada obtida 

através dos instrumentos a que se refere o item 3.1., alíneas “a e b”, 
do presente edital. 

 
2) Em caso de empate, será observada como critério de desempate, 

nesta ordem: 
 

a) A maior média geral ponderada no curso; 
b) A maior média na disciplina pleiteada; 
c) A maior idade. 

 
3.4. O quantitativo e a distribuição de vagas, com suas respectivas cargas 
horárias, critérios de seleção e demais informações do processo, estão 
descritos em edital, apresentado pela Coordenação de Extensão a cada 
semestre. 

 
3.5. Os candidatos voluntários à monitoria também devem participar do 
processo de seleção. 
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3.6. O processo seletivo para Monitoria é realizado especificamente por 
categorias e níveis, previsto no item 1 deste edital. 

 
 

4) Do Resultado: 

 
4.1. O resultado final será tornado público pela Coordenação de Extensão 
por meio de relação fixada nos Quadros de Avisos da Unit, nos campi da 
instituição e na Internet até 05/09/2016. 
 
 
5) Da Duração: 
 
5.1. A admissão dos monitores é realizada, dentro do semestre, de 
acordo com o período letivo, conforme calendário acadêmico.  
 
5.2. A desistência do monitor antes do prazo final deverá ser comunicada 
ao professor orientador, o que implicará: 

 
a) Suspensão da bolsa (quando o monitor for remunerado); 
b) Não obtenção de certificado; 
c) Impedimento de candidatar-se a outro processo seletivo de 

monitoria.  
 

5.3. No caso de doença comprovada por meio de atestado médico e 
confirmada pelo Departamento Médico da Unit, não se aplicará ao 
monitor o disposto na alínea “c”. 
 

5.4 O monitor que tenha exercido a monitoria em, no mínimo, 75% da 
carga horária do nível de sua monitoria poderá receber certificado. 
 

6) Do Professor Orientador  
 

6.1 O Professor orientador receberá o crédito de 01 (uma) hora aula 
semanal por monitoria remunerada. 
6.2 O Professor orientador receberá certificado de 50h, pelo projeto de 
monitoria remunerada e voluntária.  
6.3. Os projetos de bolsa de extensão remunerados ou voluntários, 
somente poderão ter um professor orientador e um professor auxiliar que 
receberá somente o certificado de 30h. 

      6.4 Cada professor poderá orientar até dois projetos por semestre, sendo 
obrigatoriamente um remunerado e outro voluntário. 
      6.5 São requisitos para o docente ser orientador do Programa de 
Monitoria:  

a) Ser professor Assistente, Adjunto ou Titular da UNIT/SE;  
b) Ser professor da instituição no período vigente das monitorias. 
6.6 O Professor orientador receberá o crédito de 01 (uma) hora aula 
semanal por monitoria remunerada. 
6.7 Cada professor poderá orientar até dois projetos por semestre, 
podendo ser 01 remunerado e 1 voluntário ou 2 projetos voluntários. 
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6.8 São atribuições do professor-orientador:  
a) Orientar a elaboração do Plano de Trabalho do Bolsista e o 
preenchimento do Termo de Compromisso; 
b) Orientar e acompanhar o desenvolvimento das atividades pelo 
bolsista, no que tange ao Plano de Trabalho e às condições e 
responsabilidades assumidas pelo Termo de Compromisso; 
c) Comunicar formalmente a Coordenação de Extensão,  quando ocorrer 
situação de ausência, frequência parcial, substituição, abandono, 
trancamento de matrícula, conclusão de Curso, desistência, suspensão 
de bolsista ou cancelamento da bolsa, conforme estabelecido no Edital 
Semestral de Bolsa Extensão; 
d) Receber, avaliar e assinar o relatório mensal e final do bolsista; 
 
Parágrafo Único. É vedado atribuir ao monitor atividades de 
responsabilidade do professor ou funções meramente burocráticas, que 
venham a descaracterizar os objetivos da monitoria.  
 
 

7) Das Disposições Finais: 
 

7.1. A monitoria não caracteriza vínculo empregatício do monitor com a 
instituição. 

 
7.2. Todos os benefícios e prerrogativas do monitor terão como base a 
data em que for aprovada sua indicação pela Coordenação de Extensão 
/Superintendência Acadêmica. 

 
7.3. Os monitores só poderão assumir o exercício de suas atividades 
após assinarem Termo de Compromisso (modelos em anexo) com a Unit. 

 
7.4. Os monitores deverão iniciar as atividades nas datas fixadas no 
Termo de Compromisso, sob pena de perda de direito. Neste caso, serão 
chamados outros aprovados pela ordem de classificação. 

 
7.5. Os modelos anexos servirão de base para o processamento de 
informações sobre o processo seletivo e comunicações relativas à 
monitoria, bem como para publicação do edital. 
 

7.6.  O aluno bolsista tem que entregar, até o dia 21 de cada mês, 
relatório das suas atividades de extensão realizadas durante o mês 
vigente. O não cumprimento desta atividade representa a 
suspensão do pagamento da bolsa no referido mês.  O relatório 
final deverá ser entregue ao término do período vigente da bolsa 
de extensão, onde deverão ser anexados fotos e listas de 
presença.  A ausência de qualquer documento implicará na 
suspenção do certificado de extensão referente à bolsa de 
extensão. 
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7.7. Como compromisso obrigatório para o(s) discente(s):  
a. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 

EXTENSÃO UNIVERISTÁRIA; 
b. Executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do(a) 

orientador(a);  
c. Apresentar os resultados do projeto de extensão, coletados na 

comunidade na Semana de Extensão (SEMEX) – 2017, sendo 
requisito para recebimento do Certificado de participação em Bolsa 
de Monitoria de Extensão, com carga horária estipulada em 50 
horas para os projetos remunerados e de 40 ou 50 horas para os 
projetos voluntários;  

d. Fazer referência à sua condição de bolsista remunerado ou 
voluntário do programa de bolsa de extensão da Unit em todas as 
publicações e trabalhos decorrentes da extensão;  

e. Devolver à Unit, em valores atualizados, bolsas recebidas 
indevidamente em virtude do não cumprimento dos requisitos e 
compromissos estabelecidos neste edital; 

 
 
7.8.  Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos 
pela Coordenação de Extensão. 

 
7.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, observadas as 
demais formalidades, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Aracaju (SE), 01 de agosto de 2016.          
 
 

 
Geraldo Calasans Barreto Júnior 

Coordenador de Extensão 
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ANEXO I 
 

 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 
CURSO DE ______________________ 

 
 

 Processo Seletivo para Monitoria 
 2º semestre de 2016 

 
Ficha de Inscrição 

 
 
 

 
1. Nome do aluno: 

2. Matrícula: 

3. Curso em que está matriculado: 

4. Endereço:                                                         

5. Tel: 

6. Projeto de extensão: 

7. E-mail: 

8. Nome do professor orientador: 

9. E-mail do professor orientador: 

 
 

Data: ______________, _____de_______________/2016 
 
 
 
 
  

_____________________________ 
Assinatura do aluno 
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ANEXO II 
 

QUANTIDADE DE VAGAS 
 

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 

 
2º SEMESTRE DE 2016 

 
   

VAGAS  
Monitorias Remuneradas Quantitativo 

Monitoria Remunerada Nível I – 12 horas 
semanais 

20 

TOTAL 20 
Monitorias Voluntárias Quantitativo 

Monitoria Voluntária – 8 horas semanais 20 
Monitoria Voluntária – 12 horas semanais 20 

TOTAL 40 
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Edital nº 002/2016 

Informações gerais 

1. Projeto de 
Extensão: 

 

2. Aluno bolsista 
remunerado: 

 

3. Aluno bolsista 
voluntário 

 

4. Orientador:  

5. Valor da bolsa: R$ 175,00 

6. Início: Setembro de 2016 6.1. 
Término: 

Novembro de 2016 

 

Condições Gerais: 

1. Ao aceitar a concessão, que hora lhe é feita, compromete-se o aluno 

bolsista a dedicar-se, com exclusividade, às atividades pertinentes à 

bolsa concedida; 

2. A concessão da bolsa vigorará pelo período máximo de 03 (três) meses, 

com início no mês especificado no item 6 do quadro de informações 

gerais e término no mês estabelecido no item 6.1; 

3. A finalização pelo aluno bolsista do seu trabalho de extensão em 

comunidade antes do prazo estabelecido,   ensejará o encerramento 

automático da bolsa, mesmo que ocorra antes do prazo máximo de 03 

(três) meses estabelecido para vigência do benefício; 

4. O valor da bolsa correspondente à quantia indicada no item 5 do quadro 

de informações gerais será revertido como desconto na mensalidade, 

exceto para alunos vinculados a programa como FIES e PROUNI, que  

  

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

CONCESSÃO DE BOLSA DO PROGRAMA DE 

BOLSAS DE EXTENSÃO DA UNIT 
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5. receberão o valor em espécie, diretamente na tesouraria do Campus 

Farolândia, condicionando-se o referido pagamento à quitação da 

mensalidade do mês anterior e a entrega dos relatórios mensais de 

extensão, conforme calendário de atividades elaborado pela 

Coordenação de Extensão.  

6. Compromete-se, ainda, o aluno bolsista a observar os itens que seguem: 

a) estar regularmente matriculado em curso de graduação; 

b) estar em dia com suas responsabilidades financeiras com a IES; 

c) não ter qualquer pendência judicial com a Unit; 

d) estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a 

acumulação desta com outra bolsa institucional; 

e) dedicar-se às atividades acadêmicas e de extensão em horários 

acordados com o orientador; 

f) não afastar-se das atividades de extensão sem apresentar à 

Coordenação de Extensão a justificativa, endossada pelo orientador; 

g) executar o plano de atividades sob a orientação do professor orientador, 

cumprindo o cronograma; 

h) apresentar os relatórios mensais, até a data máxima do dia 21 de cada 

mês, e entregar impresso com assinatura do professor orientador na 

Coordenação de Extensão; 

i) participar, quando convocado, das reuniões, palestras e encontros 

relacionados ao programa, sendo permitida a ausência por motivo 

justificado, endossada pelo orientador 

j) apresentar os resultados da extensão na SEMEX 2017, realizado 

anualmente, na data determinada pela Coordenação de Extensão, 

estando o aluno vinculado ou não à Instituição, sob pena de não 

recebimento do certificado de participação no projeto de extensão; 

k) referir-se ao programa e à Unit quando da apresentação de seus 

trabalhos, conferindo-lhes os créditos em eventuais publicações. 

l) devolver à instituição os valores atualizados, da(s) bolsa(s) mensal(ais) 

recebida(s), caso os requisitos e compromissos assumidos neste Termo, 

não sejam cumpridos; 
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6. O atendimento às exigências estabelecidas nos itens “a” e “l” é condição 

indispensável e, caso não observadas, ensejará o cancelamento imediato da 

bolsa.  

7. Compromete-se o orientador: 

a) orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho de extensão, inclusive 

na elaboração de relatórios e material para apresentação dos resultados 

em congressos, seminários ou qualquer outro evento de divulgação da 

extensão; 

b) comunicar à Coordenação de Extensão quaisquer alterações no 

cronograma da extensão, bem como fazer relato da atuação do bolsista 

no desenvolvimento do plano de atividades; 

c) seguir as recomendações dos gestores do Fórum Desenvolvimento 

Regional da Unit,  quanto a possíveis modificações no projeto ou nos 

relatórios; 

d) zelar para o cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega dos 

relatórios e demais atividades do programa. 

8. O atraso na entrega de qualquer um dos relatórios acarretará a suspensão 

temporária do projeto, bem como, do pagamento da bolsa, podendo, 

entretanto, a critério da Coordenação de Extensão ocorrer o cancelamento 

do projeto no programa, em razão de pelo menos dois atrasos, consecutivos 

ou não.  

9. O programa não aprova recursos financeiros para a compra de materiais e 

pagamento de pessoal; 

10. O programa estabelece que o orientador da instituição, que tenha seu 

projeto aprovado com liberação de bolsa, receberá 1 (uma) hora semanal 

dedicada à orientação do projeto aprovado, independente de número de 

alunos participantes num mesmo projeto (exceto professores que possuem 

tempo de dedicação integral nesta instituição), sujeito a cancelamento em 

caso de atraso dos relatórios; 

11. A execução do projeto aprovado é pessoal e de exclusiva 

responsabilidade do orientador que teve seu projeto aprovado, de forma que, 

no caso de impossibilidade de continuidade de execução, o projeto e a  
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respectiva bolsa serão cancelados, podendo, a critério da Coordenação de 

Extensão, ocorrer a transferência da bolsa institucional para o próximo 

projeto subsequente classificado na área de conhecimento do referido Edital. 

13. Cabe à Coordenação de Extensão, a qualquer tempo e a seu exclusivo 

critério, dentro das normas do programa, cancelar ou suspender a bolsa, sem 

que daí resulte qualquer direito à reclamação ou indenização pelo bolsista 

e/ou integrantes do projeto; 

14. A concessão do benefício não gera vínculo de relação de trabalho, 

constituindo doação feita ao beneficiário; 

15. O beneficiário e o orientador manifestam sua integral e incondicional 

concordância com a concessão que ora lhes é feita, comprometendo-se a 

cumprir fielmente as condições expressas neste instrumento e as normas 

que lhes são aplicáveis. 

 

 

Aracaju, ____ de ______________ de _______. 

 

 

Assinatura do bolsista:__________________________________ 

 

 

Assinatura do orientador:________________________________ 
 
 

 


