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EDITAL N° 05/2018 – CCM – UFSCar
EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de 1 bolsista de extensão para
atuar no âmbito da Atividade de Extensão 23112.001391/2018-55 - Projeto Somatório, sob a coordenação
de Prof. Dr. Adilson Eduardo Presoto. As bolsas referem-se ao período de 01/08/2018 a 15/12/2018 e
equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês.
Poderão se inscrever os(as) alunos(as) de graduação da UFSCar que atenderem aos seguintes critérios:
Critério 1: Ter ingressado no curso de matemática da UFSCar campus São Carlos em 2015 ou 2016 e estar
regularmente matriculado, com disponibilidade para
- participar de oficinas de desenvolvimento e integração de equipe; participar de reuniões semanais com
equipe do projeto para alinhamento das ações; preparar planos de atividades para os alunos de ensino
fundamental e médio; desenvolver atividades online e presenciais que incentivam a participação dos
professores a serem capacitados; preparar materiais didático e paradidático necessários para a
implementação das atividades; apoiar a execução do curso de extensão no acompanhamento, aplicação e
avaliação de atividades; avaliar os resultados e indicar desdobramentos; registrar mensalmente os trabalhos
desenvolvidos; elaborar relatório final dos trabalhos desenvolvidos; comunicar esses resultados às
comunidades acadêmica e científica.
Critério 2: Ter disponibilidade de 12 horas semanais para participar a extensão, sendo que 4h deverão ser
cumpridas na E. E. Maria Ramos, às 5as feiras, no horário das 18:00h às 22:00h.
Critério 3: Não acumular a bolsa de extensão com qualquer outro tipo de bolsa de fomento proveniente de
órgãos públicos.
Critério 4: Não ter sido excluído anteriormente de alguma bolsa de extensão por desempenho insatisfatório.
O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:
Etapa 1. Entrevista no dia 10 de agosto de 2018.
Etapa 2. Análise do histórico escolar.
Os critérios de seleção serão os seguintes:
Critério 1: Ter disponibilidade de realizar as atividades do projeto de segunda-feira a sexta-feira das 14
horas até as 18 horas e no sábado das 08 às 12 horas.
Critério 2: Ter bom rendimento acadêmico, com base na análise do histórico escolar.
A inscrição deverá ser realizada por meio da secretaria do departamento de matemática até o dia 09 de
agosto de 2018, mediante a entrega dos seguintes documentos: solicitação de inscrição e histórico escolar
completo (histórico “sujo”). O resultado do processo de seleção será divulgado até o dia 15 de agosto de
2018, por meio da afixação da classificação junto ao mural da graduação do departamento de matemática.

