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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

PRÓ-REITORIA DE CULTURA EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS
Retificação nº 1179102/GR/UNIR/2022
  

EDITAL Nº 007 PIBEC /PROCEA/UNIR/2022.
RETIFICAÇÃO Nº 009

 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, por meio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s – PROCEA, em
conformidade com os termos da Resolução CONSAD Nº. 178, de 02 de junho de 2017 e o Art. 5º do Decreto Presidencial nº 7.234 de 19 de julho de 2010,
do Decreto n.º 7.416, de 30 de dezembro de 2010, torna público a re�ficação 009 do EDITAL Nº 007 PIBEC /PROCEA/UNIR/2022.

 
Onde se lê:
10.3.2.  Modalidade Ação Afirmativa, para discentes SEM adesão ao CADASTRO ÚNICO do SIGAA-UNIR (CUCA)  na seguinte ordem:

e) Relação de documentos aceitos para fins comprobatórios descritos no Anexo  I da chamada para adesão ao CUCA, disponível no
link https://procea.unir.br/uploads/03957531/CUCA/Anexo%2001.pdf

Leia-se:
10.3.2.  Modalidade Ação Afirmativa, para discentes SEM adesão ou sem validação do CADASTRO ÚNICO do SIGAA-UNIR (CUCA)  na seguinte ordem:

e) Relação de documentos aceitos para fins comprobatórios descritos no Anexo 05 deste Edital ou Anexo I da chamada para adesão ao CUCA, disponível
no link https://procea.unir.br/uploads/03957531/CUCA/Anexo%2001.pdf

 
Onde se lê:
10. 4  A bolsa só terá efeito de pagamento a partir da assinatura do discente, no Termo de Compromisso do Bolsista.
10.5  Após esta data, somente será autorizado o cancelamento ou substituição de bolsistas.
10.6  São obrigações do Coordenador:

I. Ter ciência da assinatura do discente no Termo de Compromisso do Bolsista, para que possa inclui-lo nas a�vidades do projeto.

II. Acompanhar o desenvolvimento das a�vidades dos bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.

III. Par�cipar, juntamente com o(s) bolsista(s) vinculado(s) ao seu projeto, do Seminário de Extensão da PROCEA e sempre que for convocado
para apresentação dos trabalhos desenvolvidos no projeto, salvo impedimento de força maior e em caso de apresentação de trabalhos

https://procea.unir.br/uploads/03957531/CUCA/Anexo%2001.pdf
https://procea.unir.br/uploads/03957531/CUCA/Anexo%2001.pdf
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em eventos fora do Estado ou do País. Essas ausências deverão ser previamente comunicadas por escrito e sua inobservância implicará na
perda da bolsa e na não confecção de cer�ficado de par�cipação no programa/projeto;

IV. Encaminhar documentação para o cadastro/rescisão de bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.

V. Manter a PROCEA atualizada sobre o desenvolvimento das a�vidades dos bolsistas, bem como sobre qualquer alteração na sua vida
acadêmica.

VI. Encaminhar, à PROCEA, via SEI, Controle de Frequência do Bolsista, Declaração de Frequência às Aulas e Relatório Mensal de A�vidades
até o 5º dia ú�l do mês subsequente ao desenvolvimento das a�vidades. Todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente
pelo bolsista e pelo coordenador.

VII. Encaminhar relatório de avaliação das a�vidades desenvolvidas pelo bolsista de extensão ou pelo bolsista de cultura, sempre quando
solicitado.

VIII. Manter-se informado sobre as orientações da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s rela�vas ao cumprimento das
a�vidades desenvolvidas como Bolsista por meio de consulta periódica ao site da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s
(www.procea.unir.br).

IX. Manter atualizado cadastro junto à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s.

X. Orientar os bolsista na produção de um ou mais ar�gos, para serem apresentados no Seminário de Extensão da Procea.

10.7  São obrigações dos estudantes bolsistas:

I. par�cipar das a�vidades de extensão, ensino e pesquisa previstas no projeto ;

II. apresentar, no mínimo, 50% de aproveitamento do total de disciplinas em que es�ver matriculado em cada período;

III. não sofrer reprovação por falta;

IV. Produzir, sob a orientação do coordenador(a) do projeto, um ou mais Ar�gos, como autor ou coautor, sobre as a�vidades desenvolvidas
para apresentação no Seminário de Extensão da Procea

V. apresentar trabalhos rela�vos ao projeto em eventos cien�ficos, previamente definidos;

VI. fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; e

VII. cumprir as demais exigências estabelecidas nos editais de seleção.

10.8  O bolsista será desligado do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

I. mediante solicitação do bolsista, por escrito, por meio de formulários de desligamento;

II. ao término da vigência do termo de compromisso;

III. conclusão do curso de graduação no qual esteja matriculado;
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IV. por morte do bolsista;

V. trancamento total do curso;

VI. desempenho académico insuficiente;

VII. desistência da bolsa ou do curso.

VIII. prá�ca de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da ins�tuição, garan�da a ampla defesa e
o contraditório.

10.9   A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

I. não cumprimento do plano de trabalho, verificado através dos relatórios mensais de a�vidades desenvolvidas pelo bolsista;

II. a pedido do coordenador da ação, desde que devidamente jus�ficado;

III. por solicitação da Diretoria de Extensão e Cultura, observando o não cumprimento das normas previstas para par�cipação no Programa
Ins�tucional de Bolsas de Extensão e de Cultura.

10.10  O cancelamento da bolsa somente poderá ser efetuado após homologação pela Pró- Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, ouvidos as
partes interessadas e com base em parecer elaborado pela Diretoria de Cultura e Extensão.
10.11  O cancelamento da bolsa ocorrerá sem prejuízo das sanções legais.
 
Leia-se:
10.4. Da comissão de análise de documentação

10.4.1. A PROCEA designará comissão, composta por servidores da UNIR,  para análise dos documentos apresentados pelos discentes selecionados
pelos coordenadores dos projetos para as bolsas na modalidade Ação Afirmativa. 
10.4.2. É expressamente proibido o membro da comissão avaliar candidato(s) com o(s) qual (is):

 I - Tenha vínculo de natureza conjugal, mesmo que separado judicialmente, divorciado ou companheiro; 
II - Tenha vínculo de parentesco até terceiro grau, em linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins com os candidatos a serem
avaliados; 
III - São orientadores ou co-orientadores dos candidatos em projetos de pesquisa e/ou extensão ou que sejam integrantes do mesmo
projeto ou grupo de pesquisa; 
IV - Que são sócios de candidato ou tenham vínculo em atividade profissional, do tipo associativo civil ou comercial, ou ainda que
mantenham algum tipo de vínculo empregatício. 

10.4.3. Os candidatos terão o prazo de 02 (dois) dias para arguir as razões de impedimento do indicativo de membros da Comissão de Seleção,
conforme expresso no item 16.2 deste Edital, mediante solicitação à PROCEA pelo e-mail: pibec@unir.br, cujo resultado será divulgado, conforme
cronograma definido por este Edital. 
10.4.4. O membro da Comissão de Seleção que der causa a motivo de suspeição ou impedimento, obrigatoriamente, deverá manifestar-se
imediatamente. 
10.4.5. O membro que se mantenha omisso sobre situação especificada no item 16.2 poderá sofrer sanções cabíveis. 
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10.4.6. Compete à PROCEA a substituição automática de um ou mais membros da Comissão de Seleção que não atenda os requisitos deste Edital
ou que tenha declinado da nomeação em razão de impedimentos ou suspeição. 
10.4.7. Os critérios de substituição dos membros da Comissão de Seleção que eventualmente declinem da nomeação em razão de impedimentos ou
suspeição são aqueles estabelecidos no item 16.2 deste Edital. 
10.4.8. A substituição de um ou mais membros da Comissão será divulgada no site: http://procea.unir.br. 
10.4.9. Caberá à Comissão conduzir os trabalhos, respeitando os critérios estabelecidos no Art. 4º da Resolução CONSAD nº 392, de 25 de
fevereiro de 2022. 
10.4.9. Ao término dos trabalhos, a Comissão de Seleção deverá redigir ata constando os trâmites por ela adotados durante o processo e a lista dos
discentes por ela analisados com a informação quanto ao discente estar deferido ou indeferido para o recebimento de bolsa na modalidade Ação
Afirmativa.

10. 5  A bolsa só terá efeito de pagamento a partir da assinatura do discente, no Termo de Compromisso do Bolsista.
10.6  Após esta data, somente será autorizado o cancelamento ou substituição de bolsistas.
10.7  São obrigações do Coordenador:

I. Ter ciência da assinatura do discente no Termo de Compromisso do Bolsista, para que possa inclui-lo nas atividades do projeto.
II. Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.

III. Participar, juntamente com o(s) bolsista(s) vinculado(s) ao seu projeto, do Seminário de Extensão da PROCEA e sempre que for convocado para
apresentação dos trabalhos desenvolvidos no projeto, salvo impedimento de força maior e em caso de apresentação de trabalhos em eventos fora do
Estado ou do País. Essas ausências deverão ser previamente comunicadas por escrito e sua inobservância implicará na perda da bolsa e na não
confecção de certificado de participação no programa/projeto;

IV. Encaminhar documentação para o cadastro/rescisão de bolsistas de extensão ou dos bolsistas de cultura.
V. Manter a PROCEA atualizada sobre o desenvolvimento das atividades dos bolsistas, bem como sobre qualquer alteração na sua vida acadêmica.

VI. Encaminhar, à PROCEA, via SEI, Controle de Frequência do Bolsista, Declaração de Frequência às Aulas e Relatório Mensal de Atividades até o
5º dia útil do mês subsequente ao desenvolvimento das atividades. Todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente pelo bolsista e pelo
coordenador.

VII. Encaminhar relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pelo bolsista de extensão ou pelo bolsista de cultura, sempre quando solicitado.
VIII. Manter-se informado sobre as orientações da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis relativas ao cumprimento das atividades

desenvolvidas como Bolsista por meio de consulta periódica ao site da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis
(www.procea.unir.br).

IX. Manter atualizado cadastro junto à Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis.
X. Orientar os bolsista na produção de um ou mais artigos, para serem apresentados no Seminário de Extensão da Procea.

10.8  São obrigações dos estudantes bolsistas:

I. participar das atividades de extensão, ensino e pesquisa previstas no projeto ;
II. apresentar, no mínimo, 50% de aproveitamento do total de disciplinas em que estiver matriculado em cada período;

III. não sofrer reprovação por falta;
IV. Produzir, sob a orientação do coordenador(a) do projeto, um ou mais Artigos, como autor ou coautor, sobre as atividades desenvolvidas para

apresentação no Seminário de Extensão da Procea
V. apresentar trabalhos relativos ao projeto em eventos científicos, previamente definidos;
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VI. fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; e
VII. cumprir as demais exigências estabelecidas nos editais de seleção.

10.9  O bolsista será desligado do Programa Institucional de Bolsas de Extensão e Cultura, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

I. mediante solicitação do bolsista, por escrito, por meio de formulários de desligamento;

II. ao término da vigência do termo de compromisso;

III. conclusão do curso de graduação no qual esteja matriculado;

IV. por morte do bolsista;

V. trancamento total do curso;

VI. desempenho académico insuficiente;

VII. desistência da bolsa ou do curso.

VIII. prá�ca de atos não condizentes com o ambiente universitário, nos termos da disciplina própria da ins�tuição, garan�da a ampla defesa e o
contraditório.

10.10   A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, nos seguintes casos:

I. não cumprimento do plano de trabalho, verificado através dos relatórios mensais de atividades desenvolvidas pelo bolsista;
II. a pedido do coordenador da ação, desde que devidamente justificado;

III. por solicitação da Diretoria de Extensão e Cultura, observando o não cumprimento das normas previstas para participação no Programa
Institucional de Bolsas de Extensão e de Cultura.

10.11  O cancelamento da bolsa somente poderá ser efetuado após homologação pela Pró- Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, ouvidos as
partes interessadas e com base em parecer elaborado pela Diretoria de Cultura e Extensão.
10.12  O cancelamento da bolsa ocorrerá sem prejuízo das sanções legais.
 
 
 

Profª. Drª. Marília Lima Pimentel Co�nguiba
 Pró-Reitora de Cultura, Extensão e Assuntos Estudan�s Subs�tuta
PORTARIA Nº 775/2022/GR/UNIR, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022

Documento assinado eletronicamente por MARILIA LIMA PIMENTEL COTINGUIBA, Pró-Reitor(a), em 11/01/2023, às 13:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1217543 e o código CRC 9A62A66B.

Referência: Processo nº 23118.008273/2022-02 SEI nº 1217543

http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

