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ORIENTAÇÕES PARA A FASE DE SELEÇÃO DOS BOLSISTAS
 
Conforme estabelece o edital PREX/PIBEU nº 024/2021 avançaremos

para a Fase de seleção dos bolsistas. Para melhor orientar os docentes
coordenadores que tiveram suas propostas aprovados pelo edital seguem
instruções de como proceder nessa fase.

Somente poderão encaminhar o Plano de Trabalho os discentes que
tiveram seus nomes relacionados no quadro "DISCENTES APTOS A PARTICIPAR DA
ENTREVISTA PARA SELEÇÃO DO BOLSISTA" modelo abaixo, inserido nas propostas
submetidas ao edital.  

DISCENTES APTOS A PARTICIPAR DA ENTREVISTA PARA SELEÇÃO DO
BOLSISTA.

(informar o nome dos discentes que irão participar da seleção para ocupar a
função de bolsista, especificado no item 5 do edital) 

NOME COMPLETO

(sem abreviaturas)
MATRICULA CURSO 

TURNO

(turno em que o discente está
matriculado)
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O Plano de Trabalho será preenchido no formulário link para

acesso https://forms.gle/6vcGWPrY4iso8ou29. Para preenche-lo será
necessário as seguintes informações:

Na primeira seção dados pessoais e informações sobre a ação
extensionista que o discente pretende participar.

DISCENTE (nome completo)
MATRICULA
COEFICIENTE DE RENDIMENTO ESCOLAR
E-MAIL
FONE
CENTRO/CAMPUS
CURSO
BLOCO
TÍTULO DA AÇÃO EXTENSIONISTA (igual ao publicado no resultado final)
NOME DO COORDENADOR DA AÇÃO EXTENSIONISTA

Na segunda seção o Plano de trabalho na seguinte estrutura.

FEVEREIRO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
MARÇO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
ABRIL DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
MAIO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
JUNHO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
JULHO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
AGOSTO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
SETEMBRO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
OUTUBRO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
NOVEMBRO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
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selecionado para a vaga)
DEZEMBRO DE 2022 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)
JANEIRO DE 2023 (atividades que o bolsista irá desenvolver em caso de ser
selecionado para a vaga)

O prazo para o envio do Plano de Trabalho pelos discentes inscritos nas
propostas aprovadas pelo edital para concorrer à vaga de bolsista da ação
extensionista é de 03 a 10/12/2021. 

Dia 14/12/2021 será publicado a lista dos discentes credenciados para
a Entrevista e dia 20/12/2021 o lista com as datas e horários das Entrevistas.

As entrevistas ocorrerão nos turnos manhã de 8h as 12h e tarde, 14h
as 18h. Coordenadores que tenham interesse em agendar o horário para sua
entrevista deverá encaminhar e-mail para dpsc@prex.uespi.br

A PREX criará as salas no Google Meet e enviará os links para os
coordenadores que serão os responsáveis por avaliar os Planos de Trabalho e
entrevistar os candidatos à bolsas. Juntamente com os Planos de trabalhos
encaminharemos o link para acesso ao formulário onde o coordenador informará
as notas a serem atribuídas ao Plano de Trabalho e as Entrevistas conforme
determina o edital item 7.1.1.

7.1.1 Caberá ao docente, proponente da ação extensionista, selecionar os
discentes com atribuição de notas para o Plano de trabalho encaminhado pelo
discente à PREX com a atribuição de nota de 1 a 4; e entrevista, nota de 1 a 6.  

Entre 21/12/2021 a 06/01/2022 ocorrerão as entrevistas. 
O formulário com as notas deve ser respondido ao final da entrevista.
Com a finalidade de tirar alguma duvida que ainda possa restar, dia

03/12/21, às 11h, faremos uma reunião virtual por meio do Google Meet. O link
para acesso à sala será encaminhado para o e-mail do coordenador da ação
extensionista cadastrado no SIGPREX no momento da submissão da proposta. 

 
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ELIENE MARIA VIANA DE
FIGUEREDO PIEROTE - Matr.0268552-3, Pró-Reitor de Extensão,
Assuntos Estudantis e Comunitários, em 02/12/2021, às 19:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do
Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2991872 e o código CRC 90E09791.

Referência: Processo nº 00089.011642/2021-44 SEI nº 2991872
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