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EDITAL 002/PROEXT MEC-2016
Dispõe sobre oferta de bolsas para Programa de Extensão PROEXT/MEC-2016

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba, por meio da
Licenciatura em Física, torna público o edital de seleção de estudantes para participar do
Programa de Extensão “Educação Ambiental no Parque Estadual Pedra da Boca:
implantação da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental”.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este edital visa selecionar 2 estudantes dos cursos de graduação da Universidade
Estadual da Paraíba para atuarem como bolsistas no Programa de Extensão
supracitado, financiado pelo Edital PROEXT/MEC-2016.
1.2 As vagas são distribuídas de acordo com o quadro abaixo:
Quantidade de vagas
Curso/Centro
01
Geografia/CEDUC e Geografia/CH
01
Comunicação Social/CCSA
1.3 Os pré-requisitos exigidos para ser um (a) bolsista do Programa de Extensão
são:
- Afinidade com a temática ambiental;
- Disponibilidade para atuar no referido programa;
- Possuir coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 7,0;
- Estar cursando a partir do 4º. Período.
- Experiência com redes sociais, no caso do candidato do curso de Comunicação
- Portfólio, no caso do candidato do curso de Comunicação

2.0 DO PROCESSO SELETIVO
2.1 O processo de seleção terá o seguinte cronograma:

- Período de inscrição: de 15 a 19 de outubro de 2018.
- Homologação das inscrições: 22 de outubro de 2018.
- Avaliação dos documentos pela comissão de seleção: 23 e 24 de outubro de
2018.
- Divulgação do resultado final: 25 de outubro de 2018.

2.2 As inscrições serão feitas exclusivamente via e-mail, no endereço
programap.boca@gmail.com, com a seguinte documentação:
- Histórico escolar do atualizado.
- Currículo.
- Texto dissertativo sobre educação ambiental e o seu interesse em participar de
ações extensionistas em uma Unidade de Conservação.
3.0 DO RESULTADO
3.1 O resultado da seleção será divulgado no quadro de avisos do CCTS, na
secretaria da Licenciatura em Física e na página da UEPB.
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