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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS 

PARA PROJETOS DE EXTENSÃO 

DA FACSUR 

 

Capítulo I 

DA APRESENTAÇÃO 

 
 

Art. 1º – O presente Regulamento estabelece as finalidades, objetivos, atribuições e normas para o 

desenvolvimento e operacionalização do Programa de Bolsas para Projetos de Extensão da 

FACSUR. 

 
 
 
 
 

Capítulo II 

DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º – O Programa de Bolsas de Extensão será desenvolvido como estratégia institucional de 

incentivo à interação entre IES e sociedade, associando teoria e prática através de situações 

concretas de pesquisa viabilizadas pelas atividades de extensão. 

 
Art. 3º – O Programa de Bolsas de Extensão constitui-se em atividade optativa dentro dos cursos 

de graduação da FACSUR, podendo, quando da sua conclusão, ser pontuada como Atividade 

Complementar e constar a referida carga horária no Histórico Escolar do(a) estudante.  

 
Capítulo III 

DOS OBJETIVOS 

 
Art. 4º – Os objetivos do Programa de Bolsas de Extensão da FACSUR são: 

 
 

I. Despertar no estudante o interesse pela pesquisa, oportunizando a sua participação na 

vida acadêmica em situações extracurriculares e que o conduzam à plena formação 

científica, técnica, cidadã e humanitária; 



 

 

II. Contribuir para a formação acadêmica, profissional e cidadã, fruto das experiências dos 

alunos realizadas junto à comunidade interna e externa à FACSUR, e proporcionar a 

participação efetiva de estudantes de graduação em Ações de Extensão. 

 
Capítulo IV 

DA SELEÇÃO 

 
Art. 5º - A Coordenação do Núcleo de Extensão e do Núcleo de Pesquisa divulgará anualmente o 

processo seletivo através de edital que conterá o período de inscrições, a quantidade de vagas, as 

disciplinas oferecidas e demais informações. 

 
I. A seleção incluirá duas fases no processo de seleção: - 1ª fase: a seleção dos projetos de 

extensão encaminhados por professores(as) efetivos(as), com pós-graduação stricto sensu, em 

regime parcial (20h/a semanais) ou integral (40h/a semanais) à Coordenação do Programa; 2ª 

fase: a seleção dos(as) discentes, através de análise do histórico escolar e entrevista; 

II. A inscrição na 1ª fase será realizada no Núcleo de Extensão na sede ou nos polos, onde 

o(a) professor (a) apresentará o projeto de extensão, no qual deverá constar: identificação, 

justificativa, objetivos, metodologia, procedimentos e recursos, cronograma de atividades, número 

de vagas requeridas e orçamento; 

III. Os projetos dos(as) docentes serão avaliados por uma Comissão de Pareceristas, 

nomeada pela Coordenação do Programa. 

IV. A distribuição das bolsas será definida conforme resultado da avaliação dos projetos 

apresentados pelos(as) docentes. 

V. A inscrição de alunos(as) será feita conforme normas deste regulamento, podendo ser 

deferida ou não, em razão dos requisitos exigidos no edital em vigor. 

VI. O(a) aluno(a) só poderá se inscrever para um projeto. 

VII. O(a) aluno(a) poderá ingressar no programa mais de uma vez, desde que participe 

integralmente do processo seletivo. 

VIII. Será considerado(a) aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver a nota final igual ou maior que 

8,0 (oito) na seleção. 

IX. Os (as) candidatos(as) serão classificados(as) por ordem decrescente, dentro do número 

de vagas, mediante o resultado final da seleção. 

X. Os (as) candidatos(as) deverão assinar a ata de comparecimento às etapas de seleção. 

XI. Serão convocados(as) os(as) primeiros(as) classificados(as), sendo permitida a 

substituição em caso de impedimento ou desistência do aluno(a) selecionado(a). 



 

 

XII. Os critérios para desempate serão:  

 

1° - será classificado(a) aquele(a) que tiver melhores notas no histórico escolar;  

2° - tiver maior número de créditos cursados; 

XIII. A Coordenação do Programa homologará os resultados da seleção. 

 

Capítulo V 

DOS REQUISITOS DO(A) DISCENTE PARA INSCRIÇÃO 

 
 

Artigo 6º - O(a) candidato(a) à bolsista de extensão deverá cumprir os seguintes requisitos para 

realizar a seleção: 

I. Estar regularmente matriculado e em dia com a Tesouraria; 

II. Não possuir nenhuma reprovação em seu histórico escolar ao longo do curso; 

III. Ter disponibilidade para cumprir horas semanais com as atividades de extensão, não 

coincidente com as disciplinas em que esteja matriculado(a). O cronograma de atividades deve ser 

elaborado juntamente com o(a) docente proponente. 

 
Capítulo VI 

DA AVALIAÇÃO DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 
 

Artigo 7º - Para avaliação geral do(a) aluno(a) pelo professor(a)-orientador(a) serão considerados: 

I. A frequência; 

II. Os relatórios mensais de suas atividades de extensão; 

III. Participação nos eventos, reuniões e encontros de capacitação convocados pela Coordenação 

do Programa. 

IV. Outros aspectos relevantes para a função, aplicáveis pelo professor(a)-orientador(a). 

 
 

Capítulo VII 

DO REGIME DE TRABALHO 

 
 

Art. 8º - O(a) aluno(a) selecionado(a) e declarado(a) bolsista de extensão exercerá suas atividades, 

sem qualquer vínculo empregatício com a mantenedora, com regime de mínimo de 10 e máximo 

de 30 horas/semanais, de acordo com cronograma definido no projeto pelo(a) professor(a)- 

orientador(a). 

§ 1º O(a) Professor(a)-Orientador(a) elaborará plano de trabalho para o(a) bolsista, acompanhará, 

controlará e avaliará suas atividades, através dos relatórios mensais, pronunciando-se sobre seu 

desempenho ao final do período no qual houver o projeto e a bolsa, com encaminhamento à 

Coordenação do Programa. 



 

 

§ 2º O horário das atividades do(a) bolsista será fixado em comum acordo com o Professor(a)- 

Orientador(a) e a Coordenação do Programa, de modo a não prejudicar, em hipótese alguma, o 

cumprimento de suas obrigações acadêmicas regulares. 

 
Capítulo VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 9 º - São atribuições do(a) bolsista de extensão: 

I. Cumprir carga horária semanal estabelecida no projeto, com o mínimo de 10 e máximo de 30 

horas/semanais; 

II. Auxiliar professor-orientador na realização de Seminários ou quaisquer atividades didáticas 

destinados ao desenvolvimento do projeto do qual é bolsista; 

III. Elaborar e apresentar, sob orientação do(a) professor(a), trabalhos em eventos ou congressos; 

IV. Participar de cursos e eventos promovidos pela FACSUR que sejam pertinentes à atividade de 

extensão; 

V. Colaborar com o Núcleo de Extensão na promoção e realização de Cursos de Extensão, 

relacionados ao projeto; 

VI. Apresentar ao Programa de Bolsas para Projetos de Extensão da FACSUR os relatórios das 

atividades, de acordo com cronograma estabelecido, devidamente avaliado pelo(a) professor(a)- 

orientador(a) e pelo(a) Coordenador(a) do Programa; 

VII. Apresentar um relatório final do projeto incluindo o resumo/abstract, para registro e 

arquivamento da produção bibliográfica no Núcleo de Extensão e Núcleo de Pesquisa da 

FACSUR. 

 
Art. 10° - São atribuições do Professor(a)-Orientador(a): 

I. Cumprir o plano de orientação do projeto; 

II. Estabelecer um cronograma de acompanhamento em que deve constar a metodologia a ser 

utilizada para a avaliação do bolsista; 

III. Orientar o(a) bolsista na elaboração dos relatórios, trabalhos e demais atividades; 

IV. Encaminhar a frequência do(a) bolsista e os relatórios do seu desempenho à Coordenação do 

Programa conforme o prazo estabelecido no Cronograma Geral; 

V. Participar do processo de seleção dos discentes e das reuniões de avaliação do Programa. 

VI. Produzir um artigo que relate, sintetize e/ou registre as atividades desenvolvidas pelo projeto, 

junto à comunidade e aos discentes. 



 

 

Capítulo IX 

DAS BOLSAS 

 
Art. 11° - A quantidade de bolsas cedidas pela FACSUR será de, no máximo, 05 bolsas por 

semestre, a quaisquer dos cursos de graduação da FACSUR. 

I. O(a) bolsista fará jus ao recebimento de uma bolsa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da mensalidade do curso regular de graduação em que está matriculado(a). 

§1º O benefício de que trata este artigo será concedido a partir da homologação, considerando 

também o mês de início das suas atividades e será suspenso a partir do mês em que deixar de 

atender à condição de bolsista de extensão. 

II. A duração da bolsa será fixada no projeto, não sendo superior a 6 (seis) meses; 

III. A bolsa será cancelada se o(a) discente for desligado(a) do Programa ou da instituição; 

IV. A vaga decorrente da dispensa do(a) bolsista poderá ser preenchida de acordo com a relação 

de classificáveis, pelo período restante da validade do edital desde que não inferior a 2 (dois) 

meses. 

V. Não poderá haver acumulação da bolsa de extensão com qualquer outra bolsa concedida pela 

FACSUR. 

 
 
 
 
 

Capítulo X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 12° - O(a) Bolsista não terá vínculo empregatício com a FACSUR. 

Artigo 13° - O(a) aluno(a) poderá a seu pedido, a qualquer tempo, mediante assinatura de termo de 

desistência ser desligado do programa. Da mesma maneira, também poderá ser desligado do 

programa em razão de baixo desempenho, mediante assinatura do termo de desligamento pelo 

professor(a)-orientador(a) do projeto e pela Coordenação do Programa. 

Art. 14° - Este regulamento entrará em vigor após a aprovação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
 

 
Pinheiro (MA), ____________________________ 


