EDITAL Nº 011/2018
Referente ao Aviso Nº 029/2018, publicado no D.O.E. de 23/02/2018.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público o presente Edital e convoca os interessados a
apresentarem propostas para financiamento de Projetos e Ações de Extensão, desenvolvidas no
âmbito do Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus IV da UNEB em Jacobina.
1. DO OBJETO
Constitui objeto do presente Edital o fortalecimento do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE)
do DCH IV com apresentação de propostas para financiamento de Projetos e Ações de Extensão
desenvolvidas no âmbito deste Departamento.
2 - DEFINIÇÃO
O conceito de Extensão Universitária apresentado pelo FORPROEX às Universidades Públicas
e à sociedade estabelece o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,
encarando-a como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que
promova a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade.
3 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO
Conforme Art. 3º do anexo da Resolução CONSU N.º 1.196/2016, as ações de Extensão são
classificadas em Programa, Projeto, Curso, Evento e Prestação de Serviços, e obedecem às
seguintes definições:
I- Programa - “Conjunto articulado de Projetos e outras ações de Extensão (Cursos, Eventos,
Prestação de Serviços), preferencialmente integrando as ações de Extensão, pesquisa e ensino.
Tem caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum,
sendo executado a médio e longo prazo”.
II- Projeto - “Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado”. O Projeto pode ser vinculado a um
Programa (forma preferencial – o Projeto faz parte de uma nucleação de ações) ou não
vinculado a Programa (Projeto isolado).
III- Curso - “Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância,
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios de
avaliação definidos”.
IV- Evento - “Ação que implica na apresentação e/ ou exibição pública, livre e ou com clientela
específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade”.

4 – DO OBJETIVO
Subsidiar a alocação de recursos financeiros destinados à realização das ações de Extensão na
graduação, à conta da dotação orçamentária do Departamento de Ciências Humanas, Campus
IV, garantindo a democratização e equidade da utilização destes recursos.
5 - NATUREZA DAS PROPOSTAS
Serão priorizados os Projetos de Extensão Universitária que observem:
5.1. O princípio de natureza acadêmica e de relação com a sociedade:
5.1.1 O cumprimento ao preceito de indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa,
caracterizado pela integração da ação desenvolvida à formação técnica e cidadã do discente e à
produção e difusão de novos conhecimentos e novas metodologias, de modo a configurar a
natureza extensionista da proposta;
5.1.2 As ações de interdisciplinaridade e interprofissionalidade;
5.1.3 O impacto na formação do discente – técnico-científica, pessoal e social, facilitando a
flexibilização e a integralização curricular;
5.1.4 A geração de produtos, como publicações (artigos, cartilhas, informativos, manuais, etc.)
produtos audiovisuais, jogos educativos, produções artísticas, entre outros;
5.1.5 O impacto social, pela ação de superação dos problemas sociais, contribuição à inclusão de
grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção, inovação e transferência
de conhecimento e à ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o acesso ao processo
de formação e de qualificação.
6 - DAS ÁREAS TEMÁTICAS E LINHAS DE EXTENSÃO
6.1. Educação
a) Alfabetização;
b) Educação de Jovens e Adultos;
c) Educação infantil;
d) Gestão educacional;
e) Tecnologias da comunicação, informação e educação;
f) Articulação ensino Universidade-Educação Básica;
g) Educação Especial.
6.2. Trabalho
a) Economia solidária/Inclusão social;
b) Geração de emprego e renda.
6.3. Meio ambiente
a) Educação ambiental;
b) Gestão ambiental e coleta seletiva.
6.4. Saúde e Esporte
a) Promoção da saúde da comunidade acadêmica;
b) Saúde preventiva e orientação à comunidade externa.
6.5. Arte e Cultura
a) Inclusão social a partir do trabalho com diferentes linguagens;
b) Intervenções Artísticas (dança, música, artes plásticas, teatro, artesanato);

c) Difusão das produções de culturas regionais.
6.6. Direitos humanos
a) Atendimento a crianças e jovens em situação de risco social;
b) Atenção ao idoso;
c) Atividades comunitárias – associações, grupos sociais, comunidades de bairro.
6.7. Comunicação e tecnologia
a) Democratização do acesso às mídias;
b) Cursos na modalidade à distância.
7 – CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA O PROPONENTE
I – Poderão submeter propostas na modalidade de Extensão servidor da UNEB:
a. lotado no Departamento de Ciências Humanas de Jacobina, Campus IV;
b. em efetivo exercício;
c. vinculado a Grupo de Pesquisa ativo.
II – O proponente deverá estar adimplente com o Departamento de Ciências Humanas, seu
Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE), bem como com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).
8

– CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E AVALIAÇÃO PARA A PROPOSTA

8.1 Serão selecionadas ao presente Edital e, portanto, aptas para avaliação do mérito, apenas
propostas que:
a) Estejam cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento (SIP);
b) Cujos objetivos contemplem os eixos propostos neste Edital (Item 6);
c) Indiquem de modo claro a articulação existente entre a proposta e a comunidade/públicoalvo;
d) Apresentem carta de anuência da comunidade e/ou instituição participante da ação de
extensão.
e) Tenha duração máxima de 09 (nove) meses, compreendida entre março e dezembro de 2018.
8.2 Os projetos apresentados passarão por um processo inicial de análise e enquadramento pela
Comissão Avaliadora. As propostas não enquadradas terão prazo para recurso e ajuste de
acordo com o presente Edital (item 10).
8.3 Os projetos que atenderem aos requisitos exigidos serão avaliados pela Comissão Geral de
Avaliação, composta e homologada pelo Conselho de Departamento e constituída por meio de
ato administrativo.
a. A Comissão será composta por 03 (três) pareceristas integrantes do comitê científico do
NUPE, docentes e/ou técnicos administrativos, conforme áreas de conhecimento, de acordo
com o previsto no item 8 deste Edital
b. A Comissão pode indicar e nomear pareceristas ad hoc conforme as áreas de conhecimento
requeridas na avaliação deste processo.
c. Podem ser indicados como pareceristas ad hoc docentes e/ou técnicos vinculados à UNEB e
à área de conhecimento específica do projeto.
8.4 A avaliação das propostas enquadradas considerará o Barema presente neste Edital
(Anexo IV).
a) Os projetos serão pontuados até 10,0 (dez) pontos.
b) Serão aprovados os projetos que apresentarem nota superior a 7,0 (sete).

c) As propostas aprovadas serão classificadas em ordem decrescente de acordo com a
pontuação e apoiadas conforme recursos disponíveis no Edital.
d) Em caso de empate dos projetos, prevalecerá o projeto que obtiver a maior nota no quesito
Impactos (vide BAREMA, Anexo IV).
9 - DAS INCRIÇÕES
9.1 As propostas devem estar cadastradas no Sistema Integrado de Planejamento (SIP)
https://www.sip.uneb.br/ como projeto de extensão.
9.2 Após preenchimento no SIP, o proponente deve imprimir o projeto e preencher o formulário
de inscrição (ANEXO I).
9.3 Ao formulário e ao projeto, o proponente deve anexar a seguinte documentação:
a) Plano de Aplicação de Recursos (PAR) – (Anexo II);
b) Currículo Lattes completo do Coordenador do projeto;
c) Currículo Lattes reduzido de todos os pesquisadores da Equipe Executora do Projeto;
d) Extrato da Ata de aprovação do projeto pelo Departamento ou declaração de anuência do
Conselho de Departamento assinada pelo seu presidente;
e) Comprovante de inscrição do Grupo de Pesquisa no Diretório do CNPq;
f) Comprovante de inscrição do Grupo de Pesquisa no NUPE do Departamento;
g) Carta de Anuência do líder do Grupo de Pesquisa, no caso de proposta submetida por outro
membro do Grupo.
h) Carta de Anuência da Comunidade e/ou Instituição participante da ação de extensão.
9.3 O projeto e o formulário, impressos, junto com demais documentos requeridos, deverão ser
registrados e encaminhados ao NUPE via Setor de Protocolo do Departamento de Ciências
Humanas, UNEB, Campus IV, Jacobina, de 8h às 18h, conforme cronograma estabelecido neste
Edital (item 10).
a) Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta. No caso de mais de uma proposta,
será considerada a proposta enviada conforme a data mais recente.
b) Não serão aceitas propostas encaminhadas através do Protocolo Geral da UNEB ou não
registradas no Setor de Protocolo do Departamento de Ciências Humanas, Campus IV.
10 - DO CRONOGRAMA
AÇÕES
Lançamento do Edital
Inscrição e Submissão das propostas
Divulgação das Inscrições Homologadas
Interposição de recursos / Enquadramento das propostas
Divulgação das propostas enquadradas e ajustes
Avaliação das propostas
Divulgação dos resultados
Interposição de recursos (Formulário anexo V)
Divulgação final das propostas classificadas
Prazo para informar, via memorando, sobre a não utilização
do saldo financeiro.
Prazo para execução do orçamento (em fase de empenho)
Prazo para apresentação da prestação de contas e relatório
final

DATA/PRAZOS
25/01/2018
05/02/2018 a 08/03/2018
09/03/2018
12 a 13/03/2018
14/03/2018
15 a 21/03/2018
23/03/2018
26 e 27/03/2018
28/03/2018
31/08/2018
Até 19/10/2018
Até 30 dias após a finalização da
ação

11 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos deste Edital são provenientes do orçamento da extensão destinado pelo referido
Departamento por meio de ação orçamentária 2568, somando o valor de total de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais).
I - O valor máximo previsto no Plano de Trabalho por proponente em cada modalidade será de
até R$ 7.000,00 (sete mil reais).
12 - ITENS FINANCIÁVEIS
12.1 Os seguintes itens poderão ser financiados por este Edital:
a) Material de Consumo;
b) Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica;
c) Serviços de Terceiros/Pessoa Física;
d) Passagens aéreas e deslocamento em território Nacional;
e) Diárias.
I - Não será financiado material de consumo referente a combustíveis e similares usados em
veículos particulares;
II - O pagamento de diárias será exclusivamente para servidores da UNEB em efetivo exercício,
a atividade for desenvolvida fora do território onde estiver localizado o Departamento ou órgão
de lotação.
III - Será permitida a locação de ônibus ou van para transportar a comunidade envolvida na ação
de Extensão, dentro do Estado da Bahia;
IV - Despesas com aquisição de material de consumo devem ser obrigatoriamente limitadas a
25% do orçamento total do Plano de Aplicação de Recursos (PAR).
V - Despesas com passagens e locomoção de Professores visitantes devem ser orçadas no
Elemento de Despesa denominado Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VI – As instruções de processos para aquisição de material e pagamento de pró-labore devem
ser realizadas até 08 de outubro de 2018, para que estejam em consonância com os prazos do
exercício financeiro do ano corrente;
VII - Os casos de impossibilidade de utilização dos recursos financeiros deverão ser
comunicados, via memorando, até 01 de outubro, ao NUPE para que se possa viabilizar a
redistribuição dos valores.
13- RESULTADOS ESPERADOS
13.1 Descrição de produtos previstos (conforme item 13 do Barema, Anexo IV), como:
13.1.1 Cursos ou programas de capacitação e formação, e/ou seminários de divulgação
vinculados à proposta;
13.1.2 Protótipos, produtos, processos e/ou aperfeiçoamentos, com potencial de inserção no
mercado e/ou de alta relevância social.

14- RESULTADOS
O resultado da seleção das propostas será divulgado em lista de e-mails institucional e murais
do Departamento de Ciências Humanas de Jacobina, conforme data prevista no cronograma
deste Edital, cabendo aos proponentes a responsabilidade de informar-se sobre os resultados.
15 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Recursos administrativos deverão ser registrados pelos proponentes no protocolo do referido
Departamento, em formulário específico (Anexo V) de 8h às 18h, no prazo especificado no
Cronograma (Item 10) deste Edital.
16- EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
16.1.Durante a fase de execução dos projetos apoiados, toda e qualquer comunicação com o
Departamento e o NUPE deverá ser realizada por escrito, via e-mail
nupecampusiv@gmail.com
16.2Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada pelo Coordenador,
acompanhada da devida justificativa, e encaminhada via memorando ao NUPE;
16.3. É obrigatória a inclusão das marcas do Governo do Estado da Bahia, UNEB – DCH IV
e NUPE DCH IV em todos os meios de divulgação e publicização das atividades e resultados
realizados pelo projeto;
16.4. O(a) Coordenador(a) da proposta de extensão deverá, obrigatoriamente, realizar
acompanhamento da ação no Sistema Integrado de Planejamento (SIP) a cada fase de
execução da mesma;
16.5. O acompanhamento também será realizado por intermédio de Relatório Final, conforme
Modelo de Relatório (Anexo III), e de visitas técnicas agendadas pelos Núcleos de Pesquisa e
Extensão (NUPES);
a) Os Coordenadores das Ações deverão encaminhar o Relatório Final via o NUPE ou órgão de
lotação até no máximo, 30 (trinta) dias úteis após a data de conclusão da Ação de Extensão
apoiada.
16.6. Os resultados do projeto deverão ser apresentados no Seminário de Extensão
Universitária, organizado pelo Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, organizado
pelo seu NUPE, e/ou com publicação de outros produtos acadêmicos.
17. AVALIAÇÃO FINAL/PRESTAÇÃO DE CONTAS
17.1. A prestação de contas deverá acontecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o
término da ação de extensão sob pena de inadimplência com a UNEB e com o Estado da Bahia.
17.2 O Coordenador do Projeto deverá apresentar prestação de contas composta por Relatório
Técnico Final (Anexo III).
18. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
18.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o fizer até o
segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas. Não terá

efeito de recurso a impugnação apresentada por aquele que, tendo aceitado este Edital, sem
objeção, venha a apontar eventuais falhas ou imperfeições posteriormente ao julgamento.
18.2 Ao Departamento e seu Conselho reserva-se o direito de resolver casos omissos e outras
situações não previstas no presente Edital.
19 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
19.1 Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais poderão ser obtidas na
NUPE de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail:
nupecampusiv@gmail.com.
19.2 Este Edital tem vigência pelo prazo de 9 (nove) meses a contar da data de publicação, em
caráter improrrogável.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 22 de fevereiro de 2018.
José Bites de Carvalho
Reitor

ANEXO I – EDITAL Nº 011/2018
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Nome :
Vínculo:

Período de Realização:

Matrícula:
Telefone:

Celular

E-mail:

Site
Título da Ação:
Área de conhecimento:

Descrição do evento (detalhamento do evento, incluindo programa, atividades previstas, participantes, bem como sua
importância e contribuição cultural)

PROPOSTA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIA
(Mencione aqui de que forma você irá compartilhar sua experiência: oficina, curso, conferência, mostra do trabalho
desenvolvido , etc.)
a.
b.
c.
d.
e.

Atividade:
Local:
Data:
Duração:
Público-alvo:

Jacobina, _________ de __________ de _______

_____________________________
Assinatura

ANEXO II – EDITAL Nº 011/2018
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS (PAR)
PROPONENTE:
TÍTULO DO PROJETO:

PLANO DE APLICAÇÃO
CÓDIGO DA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA
3.3.90.36
SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FÍSICA
3.3.90.47
3.3.90.39

ENCARGOS
SERVIÇOS DE TERCEIRO
PESSOA JURÍDICA

3.3.90.33

PASSAGENS
E
DESLOCAMENTOS
DIÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL GERAL

3.3.9.14
3.3.90.30

CONCEDENTE
(R$)

VALORES (R$)
PROPONENTE
(R$)

TOTAL
(R$)

ANEXO III - EDITAL Nº 011/2018
MODELO DE RELATÓRIO
1.

DADOS CADASTRAIS

TÍTULO DA AÇÃO:
PROPONENTE:
INÍCIO DA VIGÊNCIA:

FIM DA VIGÊNCIA:

PERÍODO A QUE SE REFERE O RELATÓRIO:
/
/
a
/
/
2.

VALOR TRANSFERIDO:

R$
DEPARTAMENTO:
MUNICÍPIO:
LOCAL DA AÇÃO:
EMAIL (contato)
TELEFONE (contato)
PÚBLICO
ESTIMADO:

ÁREA TEMÁTICA:
RESUMO:

OBJETIVO GERAL:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

BENEFICIADO:

CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO:

RESULTADOS OBTIDOS

DIFICULDADES

EQUIPE EXECUTORA
NOME

FUNÇÃO

AVALIAÇÃO DO EVENTO

ARTICULAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
PRODUTOS
ANAIS
ARTIGOS
CADERNO
LIVRO
REVISTA
OUTROS (ESPECIFICAR)

IMPRESSO

ELETRÔNICO

TOTAL

3 – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E COMPROVANTES
DATA DO
DOCUMENTO
Data de emissão da
nota fiscal ou recibo

ESPECIFICAÇÃO DO
DOCUMENTO (NF/RECIBO)

NATUREZA DA DESPESA

VALOR (R$)

N° da nota fiscal ou recibo e, no O que foi adquirido e/ou
caso de recibos sem números, nome contratado, incluindo a
quantidade adquirida
do prestador

TOTAL
4 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Apresentar as notas ou recibos por ordem cronológica de data, relacionando-as às transações que constam no
extrato bancário, anexado à prestação de contas.
Despesa
o
Nota Fiscal ou
N da Transação
Data
Credor
Valor
Recibo
Bancária

TOTAL

ANEXO (FOTOS DO EVENTO, mínimo de 04 fotos)

ANEXO IV - EDITAL Nº 011/2018
BAREMA DE AVALIAÇÃO

Critério
1.
2.
3.
4.

Título do projeto
Resumo do projeto
Dados complementares da proposta: Justificativa
Dados complementares da proposta: Objetivos (Geral
e Específicos)
5. Dados complementares da proposta: Fundamentação
teórica
6. Dados complementares da proposta: Metodologia
7. Dados complementares da proposta: Resultados
8. Dados complementares da proposta: Infraestrutura
9. Dados complementares da proposta: Referências
10. Dados complementares da proposta: Impactos no
desenvolvimento científico, tecnológico e/ou
econômico- social, educacional e cultural na
comunidade selecionada
11. Dados complementares da proposta: Adequação do
orçamento às ações propostas
12. Dados complementares da proposta: Parcerias
interinstitucionais previstas
13. Produtos Obtidos, produção acadêmica, produção
técnica, capacitação.
Subtotal (Máximo a ser considerado: 50 pontos)

Pontuação
Máxima por
item
1,0
5,0
5,0
5,0

Pontuação
Obtida

5,0
5,0
5,0
1,0
2,0
6,0

3,0
3,0
4,0
50,0

Barema de Avaliação
Currículo Lattes do Proponente
I Titulação: Será considerada apenas a titulação máxima
Pontuação por
Pontuação
Critério
item
Máxima
Pós-Doutorado/Livre Docência
15,0
15,0
Doutorado
12,0
12,0
Mestrado
6,0
6,0
Especialista
3,0
3,0
Subtotal (Máximo a ser considerado: 15)

II- Produção: Será considerada a produção dos últimos cinco anos
Pontuação
Critério
por item
Artigo em periódicos indexados com corpo editorial
3,0
Artigo em periódicos não indexados com/sem corpo
2,0
editorial
Livro
4,0
Capítulo de Livro
3,0
Trabalhos em Eventos Científicos
1,0
Texto em Jornal ou revista (magazine)
2,0
Patentes e Registros
3,0

Pontuação
Máxima
Sem limite
Sem limite
Sem limite
Sem limite
20,0
Sem limite
Sem limite

Parecer

Produção Artística/Cultural (artes cênicas, música,
artes visuais e outras produções)
Subtotal (Máximo a ser considerado: 45)

2,0

III- Formação de recursos Humanos - Orientação em Andamento
Critério
Pontuação por
item
Pós-Graduação Stricto Sensu
1,0
Iniciação Científica
Monitoria de Extensão
Monitoria de Ensino
Outros (TCC, Lato Sensu)
Subtotal (Máximo a ser considerado: 10)

1,0
1,0
1,0
1,0

IV- Formação de Recursos Humanos - Orientação Concluída
Pontuação por
Critério
item
Pós-Graduação Stricto Sensu
1,0
Iniciação Científica
1,0
Monitoria de Extensão
2,0
Monitoria de Ensino
0,5
Outros (TCC, Lato Sensu)
0,5
Subtotal (Máximo a ser considerado: 20)

Sem limite

Pontuação
Máxima
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Pontuação
Máxima
4,0
4,0
6,0
2,5
3,5

V- Participação em Eventos: Será considerada a participação dos últimos cinco anos
Pontuação por
Pontuação
Critério
item
Máxima
Organização – Local/Regional
1,0
2,0
Organização – Nacional/Internacional
1,5
3,0
Palestrante/Mesa Redonda/Conferencista/Ministrante
2,0
4,0
de Minicurso/Comunicação Oral
Participante
0,5
1,0
Subtotal (Máximo a ser considerado: 10)
(A) - Pontuação final a ser considerada para pontuação final: (I + II + III + IV + V) / 2

ANEXO V – EDITAL Nº 011/2018
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Nome :

Vínculo:

Período de Realização:

Matrícula:

Telefone:

Celular

E-mail:

Site:

Título da Ação:

Área de conhecimento:

Justificativa: O recurso deverá ser fundamentado, contendo as razões pelas quais os impetrantes discordam da decisão da
Comissão.

