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1. DO PROJETO
O projeto de Extensão Círculos de Cultura: o cinema vai ao campo objetiva a interação entre a
cultura cinematográfica e as populações do campo, promovendo discussões políticas acerca de
questões identitárias, agrárias, movimentos campesinos, o semiárido e a formação cidadã dos sujeitos
do campo. Dentro de seu objetivo geral, o projeto se fará presente no sítio Passagem dos Calungas
(Caraúbas-PB), comunidade ribeirinha do Rio Paraíba que se encontra vivendo impactos significativos
no cotidiano de seus habitantes após a transposição das águas do Rio São Francisco, que podem ser
sumariamente apresentados a seguir: solo em processo de desertificação; esgotamento e resíduos
sólidos jogados no rio; plantios sem orientação técnica e com utilização de defensivo químico;
restrições por parte do governo da Paraíba quanto ao tamanho a ser cultivado por cada agricultor (1/5
hectare); informações desencontradas por parte do governo da Paraíba sobre o uso e a cobrança das
águas da transposição; e incentivos por parte do governo da Paraíba ao agronegócio.
A partir dessas primeiras impressões levantadas pelo presidente da associação (Maurício José da
Costa), verificamos que aqueles agricultores necessitam de orientações gerais sobre os direitos que
lhes são garantidos enquanto povos ribeirinhos, conforme determina o Decreto Presidencial 6.040, de 7
de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais. De igual modo, necessitam também de orientações quanto a tomarem
consciência sobre a importância de produzirem de forma sustentável, utilizando-se de forma não
predatória os recursos naturais. Tais demandas se inscrevem no que foi estabelecido pela ONU
(Agenda 2030) para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
2. DAS VAGAS OFERTADAS A EXTENSIONISTAS
2.1 – São ofertadas quatro (06) vagas, assim distribuídas:
- Uma (01) Vaga para extensionista Bolsista (8 meses / maio a dezembro de 2019). Valor: R$ 300,00
(trezentos reais) mensais.
- Quatro (05) Vagas para extensionistas Voluntários (8 meses / maio a dezembro de 2019).

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA EXTENSIONISTAS BOLSISTAS E
VOLUNTÁRIOS
3.1 – Os(as) alunos(as) candidatos(as) deverão:






Estar cursando o 2º período em diante de qualquer curso superior do CDSA e que não concluam
o curso antes do término da vigência do projeto;
Apresentar CRA igual ou superior a 6,0;
Ter disponibilidade, mínima, de 12 horas semanais para as atividades do projeto;
Não estar vinculado a outros Programas Acadêmicos da UFCG (conforme art. 26, Parágrafo
Único da Resolução 04/2009/CSPE/UFCG).
Estar matriculado na quantidade mínima de créditos exigidos pelo seu curso, no período letivo
em vigência.
(Ainda poderão ser acrescidos outros critérios específicos pelo coordenador).

3.2 – Para o(a) aluno(a) considerado(a) extensionista voluntário no Programa, exigir-se-á a mesma
carga horária dedicada ao bolsista.
3.3 – Os(as) alunos(as) bolsistas ou voluntários só poderão participar de um projeto e/ou programa de
extensão.
3.4 – Os(as) extensionistas voluntários(as) terão prioridade em eventual substituição de bolsistas.
3.5 – Não poderão ser bolsistas PROBEX alunos que estejam recebendo bolsas de outro programa na
Instituição.
4. DA INSCRIÇÃO PARA EXTENSIONISTAS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS
4.1 – Os(as) alunos(as) poderão se inscrever no período 13 a 16 de abril de 2016, na secretaria da
UAEDUC, no horário de atendimento, conforme o seguinte horário abaixo:
Dia 13/05/2019 - 08:00h às 17:00h.
Dia 14/05/2019 - 08:00h às 17:00h.
Dia 15/05/2019 - 08:00h às 17:00h.
Dia 13/05/2019 - 08:00h às 11:00h (Encerramento das inscrições).
4.2 - Documentos necessários: Cópia do RG, CPF, Histórico Escolar, Comprovante de Matrícula,
CRA e Ficha de Inscrição (disponível no local de inscrição e nos anexos deste Edital).
4.3 - A seleção dos extensionistas (bolsistas e voluntários) será feita pelo coordenador do Projeto no
dia 16 de maio de 2019, através de entrevista a partir das 17:00h, na Central de Aulas II.
4.4 – A seleção será composta por: Entrevista (peso 8) e Média do CRA (peso 2).
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4.5 - O resultado final da seleção dos(as) alunos(as) bolsistas e voluntários(as) será divulgado no
dia 20 de maio de 2019.
Parágrafo Único – O bolsista de extensão têm obrigação de apresentar anualmente o seu trabalho
nos Encontros de Extensão realizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão e pelo Centro a que
pertence o projeto, para apreciação pública (Art. 18 da Res. 04/2009 – CSPE).
Sumé, 13 de maio de 2019.

Prof. Dr. Faustino Teatino Cavalcante Neto
Coordenador Geral
UAEDUC / CDSA / UFCG
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ANEXO A – Ficha de Inscrição
FORMULÁRIO DO ALUNO
Para uso exclusivo da PROPEX
Código do Projeto:
No do Processo Individual

1

DADOS PESSOAIS

Nome completo
CPF:

Identidade

Órgão Emissor

Data

Data de Nascimento

/
Matrícula:

Centro e Unidade
Acadêmica

Período (*)

CRE

/

/

/

Sexo
M

Nacionalidade
Brasileiro

F

Estrangeiro

Curso:

Endereço:

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone

(

e-mail

)

Dados Bancários:

Banco:

Agência:

2
Título:

Conta:

INSCRIÇÃO NO PROGRAMA
Programa Olímpico para o Cariri Paraibano - PROLCARIRI

Experiência comprovada em Extensão:

Participação em projetos junto à comunidade:
Sim

Não

Sim

Não

Especificar a experiência

Por que quer participar do Programa e/ou do projeto:

Data:

Assinatura

/
3
RG

/

DOCUMENTOS APRESENTADOS (Fotocópias Obrigatórias)
C PF

Histórico escolar

Comprovante de Matrícula

_

Visto da Coordenador do Programa:

Ficha de Inscrição
DATA:

/

/

EQUIPE AVALIADORA
NOME

Local:

RUBRICA

Data:
/

/
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ANEXO B – Declaração de não recebimento de bolsas Institucionais
DECLARAÇÃO

Eu, _________________________________________________________, aluno(a) do Curso
de ________________________________________________________ do CDSA / UFCG, matrícula
número ________________, venho por meio deste DECLARAR que não recebo nenhuma modalidade
de bolsa.

Sumé, (

/

/2019).

________________________________________________
Assinatura
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