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PARA O PERÍODO 2019.4 

 

 
 

PROGRAMA DE EXTENSÃO “JUNTE-SE” 

 

 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade  

Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino 

de Graduação (PROEG), no uso de suas atribuições, amparada pela Resolução nº 003/2014 

CONSEPE, torna pública a chamada para seleção de propostas e oferta de vagas em 

componentes curriculares de cursos de graduação à comunidade externa para o período 

2019.4, referente ao Programa de Extensão “Junte-se”, conforme informações abaixo. 

 

 
 

1. DA NATUREZA E OBJETIVO DO PROGRAMA 

 
 

1.1 O presente Edital tem por finalidade selecionar propostas de docentes da Unifesspa para 

oferta de vagas em componentes curriculares de cursos de graduação em diferentes áreas do 

conhecimento, para posterior disponibilização à comunidade externa a fim de serem 

oferecidos como cursos de extensão no período 2019.4. 

1.2 O objetivo do Programa "Junte-se" é contribuir para a inclusão, troca e construção de 

saberes, a partir da integração de setores externos com a comunidade acadêmica no 

desenvolvimento de ações de ensino e de extensão. 
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2. DA SELEÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 

 

 

2.1. Poderão submeter proposta de oferta de vagas em componentes curriculares para o 

"Junte-se" todos os docentes (efetivos ativos, temporários e voluntários) da Unifesspa que 

estejam como responsáveis de componentes ofertados à comunidade acadêmica no período 

2019.4. 

2.2. O número de vagas disponibilizadas será de responsabilidade do docente, considerando- 

se as limitações físicas das salas de aulas, metodologias aplicadas e/ou logística das atividades 

externas. 

2.3. Os documentos necessários para a inscrição das propostas são: 

a. Formulário de inscrição (Anexo I) 

b. Plano de ensino da disciplina a ser ofertada (Formato adotado pela Unidade de lotação) 

2.4. O envio dos documentos será através do e-mail: proex@unifesspa.edu.br, no prazo 

especificado no item 4.1 deste edital, com o seguinte assunto: Proposta de Curso para o Junte- 

se. 

2.5. As vagas ofertadas poderão contemplar, integral ou parcialmente, a carga horária dos 

componentes curriculares. No caso de disponibilização parcial, a mesma deverá ser 

especificada no Formulário de inscrição no campo “observações”. 

2.6. Os docentes que tiverem suas propostas selecionadas, com candidatos inscritos e 

selecionadas nas vagas por ele ofertadas, comporão o Programa “Junte-se” como 

colaboradores. Após o resultado final de posse do documento base do Programa, que será 

disponibilizado pela Proex, em sua página oficial (proex.unifesspa.edu.br), os docentes 

poderão solicitar formalmente à sua Unidade de lotação a alocação de carga horária de até 4 

horas para o desenvolvimento das atividades de extensão. 

 
3. DA INSCRIÇÃO DA COMUNIDADE EXTERNA 

 
 

3.1 A inscrição dos candidatos da comunidade externa deverá ser realizada online no seguinte 

endereço eletrônico: https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/juntese2019, 

seguindo as instruções disponibilizadas na página da Proex (proex.unifesspa.edu.br). 

3.2. Na inscrição, o candidato deverá preencher formulário eletrônico com dados pessoais e 

uma ‘justificativa de interesse’ na sua participação do Programa. Em seguida, em sítio 

específico da página, devem ser anexados: 

a. Declaração de Ciência (Anexo II), preenchida e assinada. 

mailto:proex@unifesspa.edu.br
mailto:proex@unifesspa.edu.br
https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/juntese2019
mailto:proex@unifesspa.edu.br
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b. Documento de identificação com foto que apresente o número do CPF (Ex: RG, CNH, 
 

 

Carteira de trabalho e Passaporte). 

3.3. Cada candidato pode se inscrever em até dois componentes curriculares. 

3.4. Poderá participar do programa qualquer membro da sociedade, desde que apresente idade 

igual ou superior a 18 anos e não esteja matriculado algum curso da Unifesspa. 

3.5. Havendo mais candidatos que vagas no mesmo componente curricular, os mesmos serão 

selecionados pelo critério de maior idade. 

 
4. DOS PRAZOS 

 
 

4.1. As inscrições, seleções e divulgações ocorrerão conforme calendário abaixo: 
 

 
Atividade Data 

Inscrições de Componentes Curriculares pelos Docentes 29/07 a 01/08/2019 

Seleção dos Componentes Curriculares 02/08/2019 

Inscrições de membros da Comunidade Externa – On line 03/08 a 08/08/2019 

Resultado da Seleção 09/08/2019 

Início das aulas 12/08/2019 

Encerramento das aulas 21/12/2019 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

5.1. Documento de identificação original deverá ser apresentado ao docente responsável no 

primeiro dia de aula. 

5.2. Exceto a avaliação, que é facultativa, e as ações acadêmicas restritas aos portadores de 

número de matrícula, os direitos e os deveres dos discentes de extensão quanto à frequência, 

metodologias e demais atividades acadêmicas relativas à condição de discente serão, 

exatamente, os mesmos dos demais discentes, na vigência do vínculo com o Programa. 

5.2.1. Por não possuírem número de matrícula, os discentes de extensão não terão acesso ao 

sistema de empréstimo domiciliar de livros das bibliotecas da Unifesspa e nem requerer 

auxílios e bolsas de outros programas da universidade. 

5.3. A Proex emitirá certificado de curso de extensão constando carga-horária e nome do 

componente curricular em que o discente de extensão obtiver frequência mínima de 75%. 
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5.4. Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Coordenação do Programa “Junte-se”, 

composta por representantes da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, da Pró- 

Reitoria de Ensino e dos docentes colaboradores do Programa. 

5.5. Casos omissos serão analisados pela supracitada Comissão. 

 

 

 

 

Marabá-Pará, 29 de julho de 2019. 
 

 

 

 
 

 

Profº. Dr. Diego de Macedo Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria nº 515/2017 – Reitoria PROEX/Unifesspa
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EDITAL Nº 014/2019 - PROEX 

PROGRAMA DE EXTENSÃO “JUNTE-SE” 

 

 

 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES 
 

 
 IDENTIFICAÇÃO 

Nome: SIAPE: 

Faculdade: 

Instituto: 

 COMPONENTE CURRICULAR 

Disciplina: 

Início:  /  /   Fim:  /  /   

Dias da Aula: 

(  ) Seg (  ) Ter (  ) Qua 

(  ) Qui (  ) Sex (  ) Sáb 

Horário: 

Pré-Requisitos (se houver): 

Observações: 

 

Marabá - PA,  de  de 2019. 
 

 

 

Docente Responsável 



6 

EDITAL Nº 014/2019 - PROEX 

PROGRAMA DE EXTENSÃO “JUNTE-SE” 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 
Eu,    , 

maior de idade, portador do RG   , emitido por     

e CPF nº  , declaro estar ciente de que a minha inscrição 

no Programa de Extensão "Junte-se" da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) não gera vínculo acadêmico regular nesta universidade e reconheço a minha 

condição de discente de extensão. 

 

 

 

  ,  de  de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Assinatura 


