
 
 
 
 
 

Universidade Federal Fluminense 
Instituto do Noroeste Fluminense de Ensino Superior 

Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 
 

PROCESSO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE 

GRADUAÇÃO – BOLSA DE EXTENSÃO 

 

Projeto: Tecendo uma formação de professores (de matemática): contribuições de uma 

prática entre educação matemática e cosmologias indígenas e...  

Coordenador: Prof. Dr. Diego de Matos Gondim 

 

Tendo em vista aprovação do Projeto de Extensão supracitado no Edital de Bolsas de 

Extensão-Ações Novas 2022, divulgada pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal Fluminense (PROEX-UFF), torna-se público o presente Processo Seletivo 

Simplificado para a concessão de uma (1) bolsa de extensão.  

 

1. DO PROJETO 

O projeto tem como objetivo geral tencionar uma educação (matemática) na formação de 

professores (de matemática) junto à formação de professores que trabalharão em escolas 

indígenas e, por sua vez, com as cosmologias indígenas. Para tanto, serão realizados 

encontros entre alunos da Licenciatura em Matemática do INFES/UFF, alunos da 

Licenciatura Intercultural Indígena da FAE/UFMG, professores e líderes de escolas e 

comunidades indígenas. Essa experiência tem como intuito a tessitura de uma formação 

de professores (de matemática) que parte do encontro como meio de constituição de si e 

do outro em si.  

 

2. DOS OBJETIVOS  

O presente Edital visa selecionar um (1) discente da Licenciatura em Matemática para 

apoiar a elaboração e execução das atividades propostas no projeto pelo prazo de nove 

(9) meses (o qual se encerrará no dia 31/12/2022), conforme determinado pela PROEX-

UFF.  



Tendo em vista que o objetivo geral deste projeto de extensão busca tencionar uma 

educação (matemática) na formação de professores de matemática junto à formação de 

professores que trabalharão em escolas indígenas e, por sua vez, com as cosmologias 

indígenas a partir da participação de professores da Educação Indígena e líderes de 

comunidades indígenas, cabe ressaltar seus objetivos específicos, quais sejam:  

 

a) Criar espaços de produção formativa entre alunos da Licenciatura em 

Matemática, da Licenciatura Intercultural Indígena, professores e líderes de 

comunidades indígenas;  

b) Promover atividades que visam a problematização da formação de professores 

(de Matemática) à luz de uma experiência intercultural, interinstitucional e 

transdisciplinar; 

c) Problematizar as dimensões éticas, estéticas e políticas da Educação 

(Matemática) e da formação de professores (de Matemática). 

   

3. DOS REQUISITOS GERAIS PARA CANDIDATURA DISCENTE 

3.1 O/a bolsista será selecionado/a entre estudantes da Licenciatura em Matemática por 

meio de análise de seu Coeficiente de Rendimento (CR), Declaração de Ações 

Afirmativas, redação e entrevista.  

3.2 Os/as candidatos/as devem estar familiarizados com o uso de plataformas digitais, por 

onde serão realizadas as entrevistas e as atividades do projeto.  

3.3 Serão positivamente apreciados/as os/as discentes que tenham vínculos e/relações 

com comunidades indígenas.  

 

4. DA CANDIDATURA DISCENTE 

4.1 Para se candidatar como discente bolsista o/a estudante deverá: 

4.1.1 Estar regularmente matriculado no curso de Licenciatura em Matemática; 

4.1.2 Não ser bolsista de qualquer outro programa da Universidade ou de Institutos e 

Órgãos de Fomento (exceto auxílio estudantil); 

4.1.3 Ter Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a 6,0 (seis); 

4.1.4 Ter disponibilidade para dedicar 12 (doze) horas semanais ao projeto, auxiliando 

em atividades previstas, tais como reuniões, atividades síncronas e assíncronas, 

sem prejuízo de suas atividades acadêmicas, conforme indicado no ponto 9.1.2 do 

item 9 deste Edital. 



5. DAS ATRIBUIÇÕES DO/A DISCENTE BOLSISTA 

5.1 Participar de todas as atividades programadas e organizadas pela equipe do projeto; 

5.2 Inscrever e apresentar trabalho na Semana de Extensão da UFF (SEMEXT); 

5.3 Cumprir as exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de Compromisso 

(ANEXO I). 

 

6. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS/AS DISCENTES  

6.1 A participação do/a discente no projeto dar-se-á a partir da aprovação em processo de 

seleção simplificado, o qual será mediado por tecnologia e estará sob a 

responsabilidade do coordenador; 

6.2 A divulgação desse processo seletivo simplificado se dará pela página do Instituto do 

Noroeste Fluminense de Ensino Superior (INFES) e pelas listas de e-mail do 

Departamento de Ciências Exatas e da Terra (PEB);  

6.3 O período de inscrição de discentes é de 11 a 17 de abril, por meio do envio de 

documentação descrita no item 6.5 para o endereço de e-mail do coordenador: 

diegogondim@id.uff.br, indicando no assunto do e-mail o seguinte: “Processo 

Seletivo: Bolsa de Extensão”; 

6.4 Como descrito no item 3 deste edital, o processo de seleção será seguido da análise 

do Coeficiente de Rendimento (CR), da Declaração de Ação Afirmativa (quando esta 

se aplica), de uma redação e uma entrevista. Esse processo seguirá o cronograma 

descrito no item 11 deste Edital.  

6.5. São documentos necessários para a inscrição: 

a) Declaração de Regularidade de Matrícula;  

b) Histórico Escolar;  

c) Declaração de Ação Afirmativa, quando for o caso, obtido por meio do Sistema 

IdUFF; 

d) Redação (de no máximo 2 laudas) descrevendo o interesse pelo projeto, 

disponibilidade, eventuais aptidões e experiências. Se for o caso, descrever 

situações de vulnerabilidade social e/ou econômica. 

 

7. DOS CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DA SELEÇÃO DOS/AS DISCENTES 

7.1 A seleção levará em consideração o Histórico Escolar, Declaração de Ação 

Afirmativa, Redação e Entrevista,  conforme indicado respectivamente nos pontos  

‘b’, ‘c’ e ‘d’ do item 6.5., os quais serão ponderados pelos seguintes critérios:  



7.1.1 Estudantes que tiverem Coeficiente de Rendimento (CR) menor que seis (< 6) 

terão suas inscrições indeferidas;  

7.1.2 As notas serão atribuídas tendo em vista o cálculo de média ponderada sob os 

seguintes critérios: Coeficiente de Rendimento (CR): peso dois (2); Declaração 

de Ação Afirmativa: peso três (3); Redação: peso três (3); e Entrevista: peso dois 

(2);  

7.1.3 Em caso de empate na nota final do processo seletivo entre um/a estudante que 

tenha ingressado em curso de graduação por Políticas de Ações afirmativas e um 

estudante que tenha ingressado em curso de graduação presencial da UFF por 

ampla concorrência, a prioridade de ocupação da vaga deverá ser atribuída ao 

primeiro; 

7.1.4 O coordenador responsável por esse processo seletivo poderá considerar critérios 

adicionais, desde que estes possibilitem a inclusão social de estudantes em 

situação de exclusão e/ou vulnerabilidade sociais; 

7.1.5 Será dada prioridade para os/as discentes que, no momento do processo seletivo, 

não estejam recebendo nenhum tipo de bolsa. 

 

8. DO CADASTRAMENTO DO/A BOLSISTA 

Os/As candidatos/as aprovado/as farão o cadastramento dos seus dados em um 

Formulário do Google Forms, que será enviado para o e-mail informado no ato da 

inscrição após divulgação do resultado final. Os documentos necessários para esta etapa 

são:  

a) Cópias: Identidade; e b) CPF; c) Termo de Compromisso (ANEXO I); d) Dados 

Bancários (nº da Conta Corrente, nº da Agência, nome da Agência, Banco, código do 

Banco); e) Tipo de Conta: Conta Salário ou Universitária; não podendo ser conta 

poupança, conta bancária de terceiros ou conta conjunta. Bancos conveniados: Banco do 

Brasil, Banco Santander e Banco Itaú; f) Formulário (ANEXO II); g) Informações 

pessoais (endereço residencial; número de matrícula; número de telefone de contato e 

endereço de e-mail). 

 

9. DA CONCESSÃO DA BOLSA 

9.1 Conforme previsto neste Edital, as bolsas somente serão atribuías a estudantes que:  

9.1.1 Esteja com a matrícula ativa em curso de graduação durante todo o período de 

vigência da bolsa; 



9.1.2 Tenha doze (12) horas como horário disponível para execução das atividades 

propostas; 

9.1.3 Não mantenha vínculo empregatício, nem estágio remunerado, nem outro tipo de 

bolsa da UFF (exceto auxílio estudantil) ou de quaisquer outros órgãos de 

fomento; 

9.1.4 O período de vigência da bolsa será aquele previsto no Edital e seu valor atual é 

de R$ 400,00 por mês. 

 

10. DO RECURSO 

Os recursos deverão ser enviados para o e-mail indicado no item 6.3 no prazo de 24 horas, 

a partir das datas definidas no cronograma. 

 

11. CRONOGRAMA 

 
ETAPAS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
DATAS 
(2022) 

Divulgação do Edital 11 a 17 de abril 

Inscrição dos/as discentes e envio de documento 11 a 17 de abril 

Entrevista 18 de abril 

Resultado preliminar  19 de abril 

Recurso 24h, a contar da 
divulgação do 

resultado 
preliminar 

Resultado final 21de abril 

Inscrição do/a bolsista 21 a 24 de abril 

 
 
 
 
 
 

 
Santo Antônio de Pádua, 11 de abril de 2022 

Diego de Matos Gondim 
Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 

Universidade Federal Fluminense 



ANEXO I 

O documento pode ser acessado no link: https://www.uff.br/?q=bolsa-de-extensao-no-
grupo-extensao-0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO 01  

 

 

Universidade Federal Fluminense 

PROEX – Pró-Reitoria de Extensão 

DBO – Divisão de Bolsas 

TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE EXTENSÃO 
AÇÃO DE EXTENSÃO 
1-Título do projeto: 

 

2- Coordenador: 3- Unidade/Departamento: 

4- Telefone/Ramal/Celular: 5- E-mail: 
 

   BOLSISTA 
6- Nome completo: 

 
7-Documento de Identidade: 8- Órgão expedidor: 

 
9- Data de expedição: 
 

10- CPF: 11- Telefone / Celular: 12- E-mail: 

13- Curso: 14- Período que está cursando: 15- Nº da matrícula UFF: 

 
16- Vigência da bolsa (O prazo final máximo deste termo é 31/12/2021) 
Início: 
 

Término: 
 

 
Declaram tomar ciência após assinatura deste Termo de Compromisso, tanto o(a) bolsista quanto o Coordenador da Ação, das seguintes condições: 
 
x Cabe ao bolsista: 
I. Estar com a matrícula ativa em curso de graduação da UFF durante todo o período de vigência da bolsa;  
II. Cumprir a carga horária de 12 horas semanais, colaborando com o desenvolvimento da Ação de Extensão indicada acima; 
III. Apresentar trabalho na Semana de Extensão e participar dos diversos eventos da Pró-Reitoria de Extensão; 
IV. Não manter vínculo empregatício, não ter estágio remunerado, não acumular outro tipo de bolsa desta instituição (exceto auxílio estudantil) ou de 
quaisquer outros órgãos de fomento durante a vigência desta. A ocorrência deste fato será objeto de cancelamento imediato da bolsa, devolução ao 
erário da quantia recebida indevidamente e demais implicações legais; 
V. Apresentar ao Coordenador Relatório de Atividades desenvolvidas no final do período de vigência da bolsa ou quando de seu desligamento; 
VI. Manter seus dados cadastrais atualizados junto à Pró-Reitoria de Extensão. 
x Cabe ao coordenador: 
I. Enviar por e-mail a Frequência Mensal do(a) bolsista até o dia 5 do mês seguinte ao cumprimento das atividades relacionadas à sua ação para a 
Divisão de Bolsas/PROEX (bolsas.proex@id.uff.br). O não encaminhamento da frequência mensal dos(as) bolsista(s) implicará na retirada do 
mesmo da folha de pagamento do mês subsequente. 
II. Acompanhar a situação acadêmica do discente e estar ciente de que o bolsista deverá estar matriculado regularmente em um dos cursos de 
graduação durante todo o período de vigência da bolsa. 
 
Termos finais: 
x O Programa de Bolsa de Extensão não cria vínculo empregatício e, cumprindo a Decisão nº34/CUV/14/12/05, o valor mensal das bolsas é de R$ 
400,00 (quatrocentos reais). 
x O Programa Bolsa Extensão é regido pela Resolução 210/92 do CEP e adaptado de acordo com o Decreto Nº 7.416, de 30/12/10. Maiores 
instruções e a devida legislação estão contidas na Página da UFF: www.uff.br/grupo/extensao. 

Niterói, ____ de ____________ de 2021. 
  

 
 
 
        ___________________________________    ____________________________________________________ 

           Assinatura do(a) Bolsista                                     Assinatura do(a) Coordenador(a) da Ação de Extensão 
 

 
* Todas as informações prestadas estarão sujeitas à comprovação.   



ANEXO II 

O documento pode ser acessado no link: https://www.uff.br/?q=bolsa-de-extensao-no-
grupo-extensao-0.  

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
                                 CADASTRO DE CREDORES 

 1 – Inclusão 
 

Data Emissão N° Documento 

2 - Alteração 

3 - Exclusão 
Unidade Gestora Código UG 
 
 
 

 

 

CREDOR 

CGC/CPF (*) Nome (*) Tipo 
 
 

  

 

ENDEREÇO 

Rua / N° / Bairro (*) 
 
 
 

Cidade (*) UF (*) CEP (*) 
 
 

  

 

DOMICÍLIO BANCÁRIO 

Nº Banco (*) 
 
 
 

Nome do Banco (*) Agência (*) Nome da Agência Praça de Pagamento Conta Corrente (*) 
 
 
 

Assinatura: (*)  
 
 
 
(*) Campos de preenchimento obrigatório. 

Anexar cópias da carteira de identidade e CPF. 

 

FORMULÁRIO 06   


