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Edital nº 13/2017 
 
 

 
O Diretor-geral e a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Instituto Federal do 

Espírito Santo Campus São Mateus, tornam público este edital do Programa de Extensão para a 

Integração da Ciência, Tecnologia e Inovação à Agricultura Familiar e Urbana, inscrito no 

PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO DO IFES e contemplado no EDITAL PAEX Nº 01/2017, da 

Pró-reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 

para Concessão de Bolsas de Iniciação à Extensão, para o Processo Seletivo Simplificado para a 

seleção de Bolsistas de Iniciação à Extensão, conforme condições a seguir: 

 
 

1. Informações sobre o Programa de Apoio à Extensão 

 

O Programa de Apoio à Extensão do Ifes – Paex é um programa instituído no âmbito da 

Pró-reitoria de Extensão, destinado a fomentar o início e a manutenção de programas e 

projetos de extensão promovidos por estudantes e servidores do Ifes, além de membros 

das comunidades dos territórios de atuação do Ifes. Esse programa institucional tem 

ênfase especial na elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para a 

maioria da população, à qualificação e educação permanente de gestores de sistemas 

sociais e à disponibilização de novos meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o 

desenvolvimento tecnológico e social do país. 

 

2. Informações sobre o Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia 

e Inovação à Agricultura Familiar e Urbana 

 

O Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia e Inovação à 

Agricultura Familiar e Urbana, proposto pelo Campus São Mateus do Instituto Federal do 

Espírito Santo e seus parceiros, tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias 

sociais que deem suporte à agricultura familiar, ecologicamente sustentável, 

economicamente viável e socialmente justa, de comunidades rurais de São Mateus 

vinculadas ao Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e ao Movimento dos 
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Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e a Comunidades Quilombolas.  

 

Objetiva-se contribuir para o desenvolvimento local e o bem-estar social dessas 

populações por meio de projetos de extensão que subsidiem e promovam iniciativas para 

formação e apoio técnico dos/as trabalhadores/as rurais, potencializando as vocações 

produtivas dos territórios abarcados, as habilidades e saberes tradicionais construídos no 

âmbito das comunidades e construindo soluções tecnológicas sustentáveis e de baixo 

custo para as suas demandas.  

 

Os projetos contemplarão as seguintes ações, que ocorrerão de forma interdependente: 

a) oferta de cursos de formação inicial e continuada (FIC) nas áreas de manutenção de 

equipamentos, agricultura familiar e cooperativismo; 

b) desenvolvimento de equipamentos para auxílio à produção de beiju; 

c) promoção e fortalecimento de iniciativas de agricultura urbana no âmbito do bairro 

Litorâneo, onde está localizado o Campus São Mateus, incluindo o próprio campus e sua 

comunidade acadêmica. 

 
 
 

2. Informações sobre as bolsas 

 

a) Vigência  

A vigência da bolsa terá duração de 12 (doze) meses, com início no mês de outubro de 2017. 

 

b) Valores e Carga Horária: 

 

Os valores das parcelas mensais das bolsas para estudantes, referentes a uma dedicação mínima 

de 12 horas semanais para a execução das atividades do plano de bolsista, são os seguintes:  

- para estudantes de graduação: R$400,00  

- para estudantes de cursos técnicos que já tenham concluído o ensino médio: R$400,00  

- para estudantes de cursos técnicos que ainda não tenham concluído o ensino médio: R$161,00  

 

O valor da bolsa e período de pagamento estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação aos 
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bolsistas ou orientadores, estando sujeito a disposições ou condições financeiras e administrativas 

do Ifes, inclusive podendo sofrer atraso por tempo determinado ou indeterminado, sujeito a 

contingenciamentos, aprovação ou liberação de recursos do Orçamento Geral da União. 

 

O valor da bolsa não poderá ser aumentado em nenhuma hipótese após a sua contratação e até o 

final de sua vigência, cabendo obrigatoriamente ser ajustado para um valor inferior caso haja 

eventual substituição de um bolsista por outro com formação mais elementar, de acordo com os 

valores estipulados no item anterior. 

 

 

3. Da Inscrição 

 A inscrição do estudante no Processo Seletivo Simplificado para a seleção de Bolsistas 

de Iniciação à Extensão do Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia 

e Inovação à Agricultura Familiar e Urbana ocorrerá no período de 30 de agosto a 01 de 

setembro de 2017, mediante preenchimento de formulário de inscrição disponível na Direção de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (DPPGE), localizado no segundo pavimento do Anexo I 

do Campus São Mateus, de 9h às 17:30h. 

 

3.1 Procedimentos para Inscrição: 

3.1.1 Poderá inscrever-se qualquer estudante regularmente matriculado no Campus São Mateus, 

que atenda às especificações do Item 5 deste edital; 

3.1.2 O estudante deverá preencher corretamente o formulário supracitado, anexando o Histórico 

Escolar e Nada Consta Disciplinar (emitido pela Coordenadoria de Gestão Pedagógica). 

Paragrafo único – O agendamento da entrevista será realizado no momento da inscrição. 

 

 

4. Critérios de Seleção e Classificação 

4.1 A seleção dos candidatos será realizada por uma banca composta de, pelo menos, dois 

membros participantes do Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia e 

Inovação à Agricultura Familiar e Urbana, no período de 05 a 06 de setembro de 2017. 

 

4.2 O preenchimento das vagas terá como prioridade a disponibilidade dos estudantes para atuar 

como bolsista de Iniciação à Extensão nas ações do Programa, atendendo aos seguintes critérios: 
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a) não possuir pendência com qualquer outra ação de extensão no âmbito do Ifes; 

b) não ser monitor(a) de disciplinas de cursos técnicos ou de graduação; 

c) estar recebendo apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação com 

qualquer outra bolsa, de qualquer fonte financiadora, incluindo monitoria, ensino, pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico, inovação, mestrado, doutorado, outra categoria de iniciação, 

etc, excetuando-se apenas as bolsas de permanência, manutenção e assistencial 

(assistência estudantil), por entender que ambas as modalidades não se sobrepõem, pois 

têm objetivos diferentes; 

d) não possuir vínculo empregatício e nem estar participando de estágio. 

 

4.3 A seleção dos candidatos ocorrerá por meio dos seguintes procedimentos: 

a) Verificação se o mesmo possui registros de indisciplina no âmbito do Campus São Mateus 

do Ifes. 

b) Entrevista. 

 

O objetivo da entrevista é identificar aspectos tais como o domínio técnico da área, 

responsabilidade, disponibilidade, interesse em ações de extensão, afinidade com a proposta do 

Programa em questão, capacidade de organização e comunicação. 

 

4.4 O resultado final levará em conta o desempenho do estudante em cada um dos procedimentos 

descritos no item 4.3.  

4.5 A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos. 

 

 

5. Da Vaga 

 Será ofertadas 01 (uma) vaga para bolsistas de Iniciação à Extensão. Posteriormente, 

poderá ser chamado outro aluno para participar como voluntário neste Programa de Extensão. 

 

 

6. Do Resultado 

O resultado será divulgado até o dia 11 de setembro de 2017, nos murais do Campus São 

Mateus e no endereço eletrônico http://www.sm.ifes.edu.br/site. 
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7. Dos Compromissos do Estudante Selecionado 

7.1 Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista (ANEXO I) e apresentar os demais 

documentos necessários para a participação no Programa. Em caso de discente adolescente, o 

referido termo deverá ser assinado também pelos responsáveis legais. 

7.2 Ser assíduo às aulas, conforme prevê o Regulamento de Organização Didática (ROD) e o 

Código de Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes; 

7.3 Encaminhar, em caso de desistência, à Coordenação do Programa a solicitação de 

interrupção/desligamento do auxílio, por escrito, com justificativa, sob pena de devolução do 

recurso ao erário por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, em caso de pagamento 

indevido por motivo de negligência do discente quanto a solicitação de desligamento; 

7.4 Não cometer ato indisciplinar grave ou ato infracional previstos no Código de Ética e Disciplina 

do Corpo Discente do Ifes; 

7.5 Apresentar justificativa, por escrito, à Coordenação do Programa sobre situações que 

inviabilizem o cumprimento de quaisquer compromissos; 

7.6 Ser assíduo e pontual às atividades que lhe forem atribuídas; 

7.7 Entregar, em período estabelecido pela Coordenação do Programa, relatório de atividades 

desenvolvidas; 

 

 

8. Disposições Finais 

8.1 O candidato deve acompanhar os resultados desse processo seletivo, bem como tomar as 

providências necessárias em cada etapa; 

8.2 Em caso de dúvida, o candidato deverá procurar a Equipe Executora do Programa e/ou a 

Direção de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, em qualquer etapa do processo; 

8.3 É vedada a divisão da Bolsa entre dois ou mais discentes; 

8.4 O Campus São Mateus, do Ifes, não se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos 

decorrentes de informações incorretas ou incompletas fornecidas pelo (a) candidato (a); 

8.5 Para mais informações sobre o Programa de Apoio à Extensão e Bolsas de Iniciação à 

Extensão, pode-se consultar o EDITAL PAEX Nº 01/2017, disponível em  

http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/extensao/Paex/2017/Edital_PAEX_01-

2017_alteracao_04_08_2017.pdf..  

8.6 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela 

http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/extensao/Paex/2017/Edital_PAEX_01-2017_alteracao_04_08_2017.pdf
http://www.ifes.edu.br/images/stories/files/extensao/Paex/2017/Edital_PAEX_01-2017_alteracao_04_08_2017.pdf
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Equipe Executora do Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia e 

Inovação à Agricultura Familiar e Urbana e Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

do Ifes Campus São Mateus. 

 

 

 

 

São Mateus-Es, 29 de agosto de 2017. 

 

 

 

Mário Cezar dos Santos Júnior 

Diretor-geral do Campus São Mateus 

Portaria 1430 de 05 de setembro de 2013 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Programa de Extensão para a Integração da Ciência, Tecnologia e Inovação à 
Agricultura Familiar e Urbana 

 
Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão 

 
 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 

Curso: _________________________________________________  

 

Turma:___________________ 

 

Data de Nascimento: ____ /____ /____    Matrícula: ________________________________ 

 

Telefone: (    ) ________________   E-mail: _______________________________________ 

 

Recebe algum tipo de bolsa ou atua em alguma outra atividade remunerada? 

(   ) Não          (   ) Sim     Qual? 

___________________________________________________ 

 

Participa de outra atividade extra classe no Ifes? (   ) Não        (   ) Sim     Qual? 

___________________________________________________ 

 

 

 

Comprovante de inscrição no Processo Seletivo para Bolsista do Programa de Extensão 
para a Integração da Ciência, Tecnologia e Inovação à Agricultura Familiar e Urbana. 
 
 
São Mateus, ____________ de _____________________________ de 2017. 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do responsável do DPPGE 
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ANEXO II – AGENDAMENTO DE ENTREVISTAS 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DE INICIAÇÃO À 

EXTENSÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO PARA A INTEGRAÇÃO DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO À AGRICULTURA FAMILIAR E URBANA 

 

 

DATA MATUTINO ESTUDANTE 

05/09/2017 15h  

05/09/2017 15H30  

05/09/2017 16h  

05/09/2017 16h30  

05/09/2017 17h  

 

 

DATA VESPERTINO ESTUDANTE 

06/09/2017 15h  

06/09/2017 15H30  

06/09/2017 16h  

06/09/2017 16h30  

06/09/2017 17h  

 


