
PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

UNESP – CÂMPUS EXPERIMENTAL DE REGISTRO

De acordo com as  normas  estabelecidas  na  Resolução UNESP 21,  de  27 de

fevereiro  de 2014,  que rege sobre a concessão de Bolsa  de Extensão Universitária

coordenada  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão  Universitária  –  PROEX  a  estudantes  de

graduação da UNESP, segue a divulgação de calendário e instruções para o processo

seletivo de bolsistas no Câmpus Experimental de Registro.

Inscrições:

1) O período de inscrição será de 13 a 19 de março de 2014;
2)  O  estudante  deverá  utilizar  formulário  de  inscrição  disponível  no  site  da

Unidade (menu esquerdo da página, na aba “Extensão”);
3) O formulário e documentos nele descritos deverão ser entregues diretamente

ao professor coordenador do projeto de extensão ao qual o estudante deseja se

candidatar.

Seleção:

1) O período de seleção será de 20 a 25 de março de 2014;
2) O  professor  coordenador  do  projeto  de  extensão  deverá  informar  aos

candidatos data, horário e demais dados relevantes sobre o processo seletivo;
3) O processo de seleção será realizado pelo professor coordenador do projeto de

extensão, orientando-se pelos critérios estabelecidos na Resolução UNESP 21,

de 27 de fevereiro de 2014.

Homologação dos resultados:

1) O  coordenador do  projeto  de  extensão  deverá  encaminhar  à  Comissão

Permanente de extensão Universitária – CPEU, até o dia 26 de março de 2014,

os critérios considerados e o resultado de seu processo seletivo;
2) A  CPEU se  reunirá  extraordinariamente  no  dia  27  de  março de  2014  para

homologar o resultado da seleção;
3) Após a homologação pela CPEU, o bolsista poderá ser cadastrado no SISPROEX

para o recebimento mensal da bolsa;



4) Os  bolsistas  selecionados deverão  encaminhar-se  à  Vice-Coordenadoria

Executiva do Câmpus, no período de 31 de março a 04 de abril de 2014, para

assinatura de termo de Compromisso.

Informações gerais:

1) A Resolução UNESP 21, de 27 de fevereiro de 2014, está disponível no site da

Unidade (menu esquerdo da página, na aba “Extensão”);
2) Os projetos de extensão vigentes em 2014, com número de bolsas disponíveis e

objetivos gerais da proposta, podem ser consultados no site da Unidade (menu

esquerdo da página, na aba “Extensão”);
3) Informações  detalhadas  sobre  cada  projeto  deverão  ser  consultadas

diretamente com o professor coordenador da proposta;
4) Critérios gerais tais como o desempenho acadêmico do estudante, sua média

geral  e  aprovação  em  disciplinas  deverão  ser  considerados  na  seleção

conduzida pelos coordenadores de projetos;
5) A vigência da bolsa será de 10 meses, de março a dezembro de 2014, sendo seu

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais mensais);
6) Outras  informações  gerais  podem  ser  obtidas  junto  à  Vice-Coordenadoria

Executiva do Câmpus.

Registro, 12 de março de 2014

Profa. Dra. Patrícia Gleydes Morgante

Vice-Coordenadora Executiva/Presidente da CPEU


