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EDITAL DE BOLSA DE EXTENSÃO/UNIRIO - 2012 

 

Chamada para seleção de  estudantes, tendo em vista a concessão de Bolsas de Extensão 

PROEXT para o período de março a dezembro de 2012. 

A coordenação do Centro de Referência em Direitos Humanos - CRDH, da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em consonância com as normas do EDITAL 

N° 04 - MEC/ PROEXT 2011,  divulga o presente Edital. 

 

 

1. Preâmbulo 

 

1.1 O PROEXT 2011 – MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de 

extensão universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando 

aprofundar ações políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no 

âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior tendo como objetivos: 

 

1.1.1 dotar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior de melhores condições 

de gestão de suas atividades acadêmicas de extensão; 

 

1.1.2 apoiar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior no desenvolvimento 

de programas e projetos de extensão, conforme o enquadramento da instituição, que 

contribuam para a implementação de políticas públicas; 

 

1.1.3 potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a 

natureza das mesmas e a missão das instituições de ensino superior públicas;  

 



1.1.4 estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a  

atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior;  

 

1.1.5 contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do contato direto 

dos estudantes com realidades concretas e da troca de saberes acadêmicos e populares.  

 

 

 

2. DA BOLSA DE EXTENSÃO  

 

A Bolsa de Extensão é destinada aos estudantes de Graduação que participam de Programas ou 

Projetos de Extensão, no âmbito da UNIRIO. Tem como principais objetivos:  

 

1.1 Ampliar o espaço de atuação do estudante, a partir de ações integradas com o Ensino e a 

Pesquisa.  

 

1.2 Estimular o pensamento crítico, mediante o confronto da prática com os referenciais 

teóricos no âmbito da seguinte linha do Edital nº 04 Proext 2011/2012: 

 

Linha Temática 11: Direitos Humanos 
Subtema: Centro de Referência em Direitos Humanos 

1. atendimento jurídico, social, psicológico e antropológico; 

2. capacitação e formação de agentes públicos e populares oriundos da sociedade 

civil organizada; 

3. disseminação de informações em direitos humanos; 

4. produção de conhecimento; 

5. desenvolvimento das ações em rede. 

 

3. DO NÚMERO DE BOLSAS DE EXTENSÃO OFERECIDAS, DA CARGA 

HORÁRIA, DO NÚMERO DE PARCELAS E DOS VALORES MENSAIS DA BOLSA 

DE EXTENSÃO  

Em 2012, serão oferecidas 41 (quarenta e uma) bolsas de extensão, com valor de R$360,00 

(trezentos e sessenta reais) e ajuda de custo para o deslocamento, com carga horária de 20h 

semanais e com vigência de 10(dez) meses, de março a dezembro de 2012.  

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO  

 

4.1 Poderão concorrer discentes a partir do quarto período dos cursos de graduação da UNIRIO, 

que estejam regularmente matriculados no primeiro semestre de 2012. 

 

4.2 Os discentes  aprovados somente farão jus às bolsas se preencherem todas as condições do 

presente edital e do EDITAL DE BOLSAS PARA  DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 

Cultura/2012 (anexo) e disponível no sítio http://www2.unirio.br/unirio/proexc/news/proexc-

divulga-editais-de-fomento-as-acoes-de-extensao 
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4.3 Procedimentos para inscrição da seleção: 

 

4.3.1 Na internet. Para se inscrever o candidato deverá enviar e-mail dirigido para o seguinte 

endereço: crdhunirio@gmail.com , com o anexo dos seguintes documentos:  - comprovante de 

matrícula no semestre 2012.1;  - cópia do  histórico escolar e documento oficial de identificação 

com foto. 

4.3.2 No protocolo do CCJP, segunda e sexta de 17 às 20h; terça e quinta de 9 às 11h. O 

candidato deverá entregar os seguintes documentos:  - comprovante de matrícula no semestre 

2012.1;  - cópia do  histórico escolar e documento oficial de identificação com foto.  

 

5. DOS PRAZOS  

 

5.1  O período de inscrição será de 19/03/2012 a 23/03/2012. 

5.2  Entrevistas dias 26/03/2012, das 18:00 às 21:00 hs e 27/03/2012, das 09:00 às 12:00hs 

5.3 Resultado da seleção 28/03/2012, a partir das 18:00hs publicado no mural da secretaria de 

ensino do CCJP e nos sítios da Unirio e do CCJP. 

5.4  Prazo para recursos: três dias úteis a contar da publicação do resultado. 

5.5. Resultado Final : 03/04/2012,  publicado no mural da secretaria de ensino do CCJP e nos 

sítios da Unirio e do CCJP. 

5.6  A relação dos documentos dos candidatos aprovados, conforme o presente  edital e o Edital 

de Bolsas de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

http://www2.unirio.br/unirio/proexc/news/lancado-edital-de-bolsa-de-extensao-2012-1 , que 

deverá ser entregue até  05/04/2012, de 9 às 11hs no protocolo do CCJP. 

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSISTA  
 

6.1 O acompanhamento e a avaliação periódica do bolsista serão feitos pelo 

Coordenador/Orientador das ações e Projetos do CRDH. 

6.2 Os alunos que não tiverem bom desempenho em qualquer etapa no desenvolvimento de seu 

Plano de Trabalho poderão ter sua bolsa suspensa ou serem substituídos, desde que haja ato 

motivado pelo Coordenador/Orientador e aprovação do Colegiado do CRDH.  

 6.3 Os bolsistas selecionados deverão participar, obrigatoriamente, dos eventos de Extensão 

promovidos pela UNIRIO: Semana de Integração Acadêmica da UNIRIO, Encontro de 

Extensão, Feira de Extensão, Encontro de Bolsistas de Extensão da UNIRIO, Encontro 

Interinstitucional de Bolsistas, atividades na comunidade beneficiada pelo programa.  

7. DOS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS  

7.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNIRIO.  

7.2. Participar das reuniões convocadas pelo DEX (Departamento de Extensão) e coordenação 

do CRDH, sendo critério de avaliação para renovação das Bolsas;  

7.3 Apresentar oralmente os resultados alcançados pelo Projeto/ Programa no Encontro de 

Extensão da Semana de Integração Acadêmica e participar da Feira de Extensão.  

7.4. Dispor de 20 horas semanais para o trabalho em Extensão.  

7.5. Não possuir vínculo empregatício de qualquer espécie ou receber bolsa de outra 

modalidade da UNIRIO, bem como de outro órgão financiador. 

7.6 A coordenação do CRDH, para fins de atender a execução do programa, selecionará e 

distribuirá as bolsas sob a consideração das seguintes demandas e critérios: conhecimento 

básico acerca dos princípios que regem a prática de defesa dos Direitos Humanos, identidade 

mailto:crdhunirio@gmail.com
http://www2.unirio.br/unirio/proexc/news/lancado-edital-de-bolsa-de-extensao-2012-1


com o programa, disponibilidade para auxiliar no atendimento jurídico,  em ações de serviço 

social, na formação política e na capacitação de agentes populares, no atendimento psicológico, 

em atividades didático-pedagógicas, em atividades de gestão de dados e de informações, em 

atividades da  gestão administrativa e financeira do programa,  em atividades na área da 

tecnologia da informação e comunicação (TICs) e em atividades culturais. 

7.7 O processo de seleção dará preferência aos estudantes da UNIRIO que sejam moradores da 

Comunidade beneficiada pelo programa, como meio de promoção de ações afirmativas. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

 

 Os casos omissos no presente edital serão apreciados pela Coordenação do CRDH, que julgará 

a sua procedência.  

 

 

Profº Dr.  Jadir Anunciação de Brito.  

Escola de Ciências Jurídicas 

Coordenador Geral do CRDH 

 

 

Profª Msc. Clarisse Gurgel  

Escola de Ciência Política 

Coordenadora adjunta 

 

 

Profº Dr. José Paulo Martins  

Escola de Ciência Política 

Coordenador adjunto 

 


