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EDITAL PROEX Nº 01/2017 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) da FAHESA/ITPAC - Palmas, 

no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de inscrições 

para seleção de Projetos de Extensão Universitária, exclusivo os Cursos de Medicina e 

Odontologia, e convida os interessados a apresentarem propostas nos termos aqui 

estabelecidos e em conformidade o regulamento do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

EXTENSÃO - PROEX. 

1 DOS OBJETIVOS 

1.1 O Programa de Bolsas de Extensão da FAHESA/ITPAC - Palmas tem a finalidade de apoiar 

o desenvolvimento de ações de extensão e cultura da instituição, articulando o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação integradora e transformadora entre a 

universidade e a sociedade. 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1.  As propostas deverão ser entregues à COPPEX da FAHESA/ITPAC - Palmas, no período de 

15 a 23 de agosto de 2017, atentando-se aos procedimentos necessários para efetivação da 

inscrição. 

3 DO NÚMERO DE PROJETOS CONTEMPLADOS E DOS EIXOS TEMÁTICOS 

3.1. Pelo presente Edital, serão contemplados 3 (três) projetos de extensão com 2 (duas) 

bolsas para cada projeto, destinadas a um aluno de Medicina e um aluno de Odontologia (por 

projeto).  

3.2 Os projetos de extensão deverão se adequar aos seguintes eixos temáticos: 

a) Educação, Acessibilidade, Direitos Humanos e Meio Ambiente; 

b) Educação, Docência e Metodologias Ativas; 

c) Políticas Públicas: Saúde e Educação; 

d) Determinantes Sociais de Saúde no Tocantins; 

e) Qualidade de Vida: cuidado e saúde; 

f) Saúde Coletiva e Saúde da Família;  

g) Epidemiologia e Serviços da Saúde; 
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h) Tecnologia e Inovação em Saúde; 

4 DOS DOCUMENTOS 

4.1. Os documentos necessários para inscrição no presente Edital são: 

a) Projeto de Extensão, devidamente preenchido, conforme modelo (ANEXO I), assinado 

pelo professor-coordenador e com ciência da coordenação de curso, entregue na COOPEX; 

b) Currículo Lattes (da plataforma Lattes/CNPq) do professor-coordenador; 

c) Currículo Lattes do aluno bolsista e voluntários. 

5 DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EXTENSÃO: 

5.1. Quanto ao aluno: 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação em Medicina ou Odontologia da 

FAHESA/ITPAC - Palmas, nos semestres correspondentes ao período de vigência do programa 

de extensão; 

b)       Ser selecionado e indicado pelo professor orientador via seleção que permita ampla 

concorrência 

c) Estar em dia com as mensalidades escolares e demais departamentos da IES; 

d) Não estar cursando os dois últimos semestres do curso de graduação para efeito de 

ingresso no Programa; 

e) O aluno bolsista só poderá participar de um único projeto. 

f) O bolsista deverá ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais às atividades 

referentes ao projeto; 

g) O aluno deverá (bolsista ou voluntário) deverá responsabilizar-se, por meio de Termo 

de Compromisso (ANEXO II), a: 

– Realizar as atividades dispostas no projeto de extensão, a partir da concessão da bolsa ou 

início das atividades como voluntário; 

– Comparecer às atividades propostas pela Coordenação de Extensão; 
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– Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, 

por determinação do professor-orientador; 

– Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 

– Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador) e cópia 

do certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de extensão. 

5.2 Quanto ao coordenador: 

a) Ser docente da FAHESA/ITPAC - Palmas em regime de trabalho com tempo igual ou maior 

que 8h / semanais; 

b) Não estar licenciado ou afastado da FAHESA/ITPAC - Palmas, a qualquer título, no 

período da execução do projeto de extensão; 

5.3 Quanto ao projeto de extensão: 

5.3.1. Estar de acordo com o modelo padrão estabelecido pela COPPEX da FAHESA/ITPAC - 

Palmas; 

5.3.2. Vigorar, no mínimo, durante todo o período de concessão do projeto de extensão, a 

saber, de 31 de agosto de 2017 a 31 de agosto de 2018; 

5.3.3. Possuir carga horária total do projeto equivalente a 12 horas semanais desenvolvidas; 

5.3.4. Demonstrar viabilidade de execução, durante o período de vigência, além de 

relevância para a extensão universitária. 

6 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 O processo de seleção ocorrerá da seguinte maneira: 

a) Cada professor-coordenador poderá concorrer com um projeto, na razão de DUAS bolsas 

estudantis por programa de extensão (para verificar as condições de aluno bolsista, ver item 

7 deste Edital); 

b) A COPPEX realizará o julgamento e a classificação final das ações, considerando os 

seguintes critérios: 

1- Natureza acadêmica de Extensão – Caráter eliminatório 
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A extensão, como função básica da universidade, deve ser entendida como o processo 

educativo, cultural e científico que busca articular o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável, viabilizando a relação integradora e transformadora entre a universidade 

e a sociedade. 

 Entende-se por extensão toda atividade que envolva: a participação da comunidade 

acadêmica (docentes, discentes e técnicos), como principal realizadora das atividades; 

a relação com a produção e/ou sistematização do conhecimento, associados a um 

caráter social, artístico, educativo ou de transferência tecnológica para a comunidade 

não acadêmica; a relação com a produção e/ou disseminação da cultura associada a 

um caráter educativo em prol da sociedade como um todo. Participação da 

comunidade externa/sociedade com seus saberes, valores e organizações para, em 

parceria com a IES, desenvolver ações que visem à emancipação dos diferentes grupos 

sociais. 

2- Relevância da proposta demonstrada na justificativa – Pontuação de 0 a 3

 Impacto social, pela ação transformadora e emancipadora sobre problemas 

sociais e/ou ambientais, contribuição à inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento 

de meios e processos de produção, inovação e transferência de conhecimento e à 

ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso à arte, cultura e ao 

processo de formação e de qualificação;  

3- Coerência entre objetivos e metodologia – Pontuação de 0 a 3 

Os objetivos devem demonstrar a transformação que a ação pretende alcançar. A 

metodologia deve evidenciar as atividades propostas, os métodos e procedimentos 

pelos quais os resultados serão alcançados.  O cronograma de atividades deve 

abranger o período de vigência da bolsa.  

4- Qualificação do professor-coordenador - Pontuação de 0 a 1 

Trata da titulação do professor-coordenador, bem como seu regime de trabalho e, 

também sua produção dos últimos três anos (pontuado conforme Currículo Lattes) 
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6.2. A distribuição das bolsas dos programas de Extensão obedecerá aos pedidos 

contemplados por ordem de classificação, dentro dos eixos temáticos estabelecidos no 

presente Edital 

6.3 Dos Resultados 

6.3.1 A publicação dos resultados preliminares será divulgada no dia 25/08/2017, na COPPEX 

da FAHESA/ITPAC-Palmas.  

6.4 Da Interposição de Recursos 

6.4.1 A Coordenação de Extensão da FAHESA/ITPAC-Palmas aceitará, após a publicação dos 

resultados preliminares, interposição de recursos encaminhada à COPPEX, via documento 

impresso, em um prazo de 24h após a divulgação dos resultados. 

6.4.2 O prazo para interposição de recursos dos resultados preliminares será de um dia útil 

a partir da divulgação do resultado preliminar. 

6.4.3 Não haverá reapreciação de recursos. 

6.5 A publicação do resultado final das ações selecionadas para o presente Edital será 

divulgada no dia 28/08/2017, na COPPEX da FAHESA/ ITPAC-Palmas. 

7 BOLSAS DO PROGRAMA PARA O PERÍODO 2017/2018 

7.1 Por meio deste edital, serão distribuídas aos projetos selecionados 3 (três) bolsas de 

extensão para alunos, sendo uma para cada projeto; 

7.2 O valor da bolsa será de R$200,00 (duzentos reais) mensais, descontados do valor da 

mensalidade; 

7.3 Cada projeto selecionado receberá uma cota de R$700,00 (setecentos reais) como 

recurso, acrescidos de R300,00 (trezentos reais) anuais durante o prazo de execução do plano 

de trabalho 

7.4   Cada orientador receberá por 1h/aula semanal durante o prazo de execução do plano de 

trabalho 

7.5 O custeio para desenvolvimento dos projetos ocorrerá mediante aprovação do 

orçamento pelos órgãos institucionais competentes. 
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7.6 Cada projeto contemplado poderá indicar, além dos alunos bolsistas, até no máximo 5 

(cinco) alunos voluntários (não bolsistas) para integrar a equipe executora, respeitando-se a 

disponibilidade de 12 horas semanais de trabalho de cada bolsista e de cada voluntário. 

7.7 Alunos externos poderão participar dos projetos de extensão da FAHESA/ ITPAC-

Palmas, desde que sua participação seja autorizada pela direção acadêmica e somente na 

condição de voluntário;    

7.8 O período de concessão da bolsa de extensão será de 12 (doze) meses, a partir do 

momento em que o projeto entrar em vigor 

7.9 O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento caso o bolsista não atenda 

ao disposto no Termo de Compromisso (ANEXO II). 

8 DO RELATÓRIO PARCIAL E FINAL DAS ATIVIDADES DO ALUNO 

8.1. O desenvolvimento do trabalho dos alunos será acompanhado, pela Coordenação de 

Extensão, por meio de relatórios parciais (entregues mensalmente) e final, elaborados pelos 

próprios bolsistas e voluntários (não bolsistas), sob supervisão do professor-coordenador, de 

acordo com modelo próprio disponibilizado na COPPEX; 

8.2. Fica estabelecido a segunda quinzena de cada mês como prazo limite para entrega de 

relatório (parcial ou final), na COPPEX;  

8.3. Em caso da não entrega do relatório correspondente, a bolsa do aluno poderá ser 

suspensa a qualquer momento e o professor coordenador receberá uma advertência; 

8.4. Em caso da não entrega do relatório correspondente por um período superior a 3 (três) 

meses, todas as bolsas e recursos relativos ao projeto poderão ser cancelados, até a 

regularização da situação junto à COPPEX, sob pena de devolução dos recursos previamente 

recebidos. 

9 DO CALENDÁRIO DO PROEX 2017/2018 

9.1 O processo de seleção e a execução das ações contempladas neste Edital deverão seguir 

o seguinte calendário: 
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Atividades Datas/períodos 

Publicação do Edital pela COPPEX 15/08/2017 

Submissão das propostas na COPPEX 15/08 a 23/08/2017 

Divulgação dos resultados preliminares 25/08/2017 

Interposição de recursos 26/08/2017 

Divulgação do resultado final  28/08/2017 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do 

prazo estabelecido neste Edital. 

10.2 A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício. 

10.3 Haverá desclassificação de projetos, sempre que for observada alguma irregularidade 

no processo de inscrição. 

10.4 Casos omissos e pedidos de esclarecimentos deverão ser reportados à COPPEX da 

FAHESA/ ITPAC- Palmas, a quem cabe conduzir todo o processo de seleção do presente Edital. 

10.5 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

     

    Palmas, 15 de agosto de 2017. 

Profª Ana Cláudia Garcia Rosa 

Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão da FAHESA/ITPAC- Palmas 
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ANEXO I - MODELO DE PROJETO 

 

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Título: 

 

1.2 Modalidade: 

(   ) Extensão (   ) Cultura (   ) Extensão e Cultura 

 

1.3 Grande área do conhecimento   

( ) Ciências da Saúde (  ) Ciências Exatas e da Terra 

( ) Ciências Sociais Aplicadas (  ) Ciências Humanas 

 

(                                                             (     ) Engenharias 

   

1.4 Área temática primária   

( ) Cultura ( ) Saúde 

( ) Direitos Humanos e Justiça ( ) Tecnologia e Produção 

( ) Educação ( ) Trabalho 

( ) Meio Ambiente   

1.5 Área temática secundária   

( ) Cultura ( ) Saúde 

( ) Direitos Humanos e Justiça ( ) Tecnologia e Produção 

( ) Educação ( ) Trabalho 

( ) Meio Ambiente   

 

 

1.6 Coordenador: 



 

9 
 

Nome: 

Telefone: 

E-mail:  

Carga horária: 

 

2 EQUIPE 

2.1 Docentes: 

 

NOME FONE E-MAIL CARGA 
HORÁRIA 

    

    

    

    

    

    

 

 

2.2 Discentes: 

 

NOME FONE E-MAIL CARGA 
HORÁRIA 

    

    

    

    

    

    

 

 

3 DESCRIÇÃO 
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3.1 Resumo 

 

Caracterizar o programa de extensão, por meio de um texto informativo com os 
elementos principais do projeto (tema, relevância, datas, público-alvo, objetivos e 
metodologia). Até 200 palavras. 

 

3.2 Palavras-chave 

 

Palavras representativas ao projeto, organizadas em ordem alfabética e separadas por 
ponto. Entre 3 e 5 palavras. 

 

3.3 Justificativa 

 

Informar a relevância acadêmica e social e os resultados esperados, especialmente em 
relação ao impacto do mesmo na formação do estudante e na comunidade atendida. 

 

3.4 Objetivos  

3.4.1 Objetivo Geral 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

3.5 Público Alvo 

 

Informar quais os grupos e/ou sujeitos aos quais se destina a atividade de extensão. 

 

3.6 Articulação do Projeto com Ensino e/ou Pesquisa 

 

Detalhar a articulação da atividade proposta com ensino e/ou pesquisa. A atividade é 

decorrente de alguma disciplina e/ou de projeto de pesquisa? Qual? Como contribui para o 
ensino? Tem potencial para se pensar em um projeto de pesquisa? Como? 

 

 

 

3.7 Parceiros Externos    (   ) Sim   (   ) Não 



 

11 
 

 

3.7.1 Identificação 

 

Informar o nome do parceiro externo (empresas e/ou pessoas físicas), se pertinente. 

 

3.7.2 Tipo/Forma de parceria 

 

Detalhar como ocorrerá a parceria para o desenvolvimento da atividade, se pertinente. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Procedimentos e Ações 

 

Explicitar qual será a metodologia utilizada para o desenvolvimento do projeto, por meio de 
procedimentos e ações. 

 

Explicar o que se fará e como o projeto se desenvolverá. 

 

4.2 Cronograma de Execução 

 

Seguir o modelo da tabela abaixo: 

 

 Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano 

Atividades teóricas x      

Atividades práticas x      

Atendimento à 

comunidade 

x      

Coleta e análise dos 

dados 

 x x x   

Redação do artigo 

ou publicação 

científica ou 

   x x x 
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divulgação na 

comunidade 

  

5 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

5.1 Tipo de Avaliação  

 

(  ) Qualitativa (  ) Quantitativa (  ) Mista 

 

5.2 Instrumentos de Avaliação 

 

(  ) Entrevista (  ) Questionário ( ) Observações 

(  ) Controle de frequência de atendimento ao público alvo (  ) Relatório 

 

 (  ) Outro(s) - Especifique: _____________________________________________________ 

 

6 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Listar as produções acadêmicas decorrentes do programa de extensão, como relatórios de 

extensão, publicações de artigos, apresentações de trabalho, desenvolvimento de 

programas, etc. 

 

7 PREVISÃO DE ORÇAMENTO 

7.1 Receita 

VALOR FONTE 

R$ 150,00 Organização 

R$ 550,00 Patrocinador 1 

R$ 1000,00 ITPAC 

 

Especificar detalhadamente a fonte da receita para a execução do projeto. 

 

7.2 Despesa 
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QUANTIDADE ITEM VALOR 
UNITÁRIO 

FONTE VALOR 
TOTAL 

02 caixa R$ 150,00 Organização R$ 300,00 

01 panfletos R$ 550,00 Patrocinador 1 R$ 550,00 

01 materiais  R$ 1000,00 ITPAC R$ 1000,00 

...     

....     

Valor total   

 

* Detalhar (com valor unitário e total) todos os itens de consumo, passagens aéreas e 
hospedagens utilizadas na atividade, assim como as despesas com pessoa física e/ou jurídica. 

 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Seguir a norma vigente na instituição 

 

 

 

 

 

 

Data:_____/______/________. 

 

 

_____________________________________ 

 

Prof. Fulano de Tal 

 

Coordenador do projeto 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO  

Eu, ___________________________________________________________________, 

documento de identificação número ______________________________, nesta presente 

data, afirmo que estou ciente de minhas responsabilidades durante o desenvolvimento do 

projeto de extensão intitulado _________________________________________________, a 

saber: 

1. Realizar as atividades dispostas no projeto, a partir da concessão da Bolsa ou início das 

atividades como voluntário;  

2.  Comparecer às atividades propostas pela COPPEX; 

3.  Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho 

desenvolvido, por determinação do professor-orientador; 

4. Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 

5. Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador). 

6. Apresentar cópia de publicação ou intenção de publicação no término do projeto  

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência destas obrigações, comprometendo-

me a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Prestação de contas à COPPEX de todas as entradas e saídas financeiras referentes ao 

projeto 

II – Uso correto da marca FAHESA/ITPAC-Palmas, procurando o setor de comunicação da 

instituição para conhecer as regras de uso. 

 

Data: ______/_______/_________. 

 

Assinatura: ________________________________________ 

 

Testemunha 1: _______________________________________________ 

CPF: 

Testemunha 2: _______________________________________________ 

CPF: 

 


