
Ministério da Educação
  Universidade Federal da Integração Latino-Americana
  Pró-Reitoria de Extensão

EDITAL PROEX 13/2018, de 19 de março de 2018

EDITAL UNILA AO SEU ALCANCE – SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), por intermédio da Pró-Reitoria
de Extensão (PROEX), no uso de suas atribuições, considerando a Política de Extensão, aprovada
pela  Resolução  COSUEX  n.  03,  de  02  de  setembro  de  2014,  e  o  Regulamento  de  Extensão
Universitária, aprovado pela Resolução COSUEX n. 01, de 25 de fevereiro de 2015, convida os
discentes,  docentes e  técnico-administrativos  da UNILA a participar  do processo de seleção de
VOLUNTÁRIOS, na modalidade extensão, de acordo com as condições definidas neste edital, para
atuação junto ao projeto UNILA AO SEU ALCANCE, nos termos a seguir:

1 DEFINIÇÕES

1.1 O projeto de extensão UNILA AO SEU ALCANCE visa divulgar às turmas concluintes do
Ensino Médio das escolas públicas do município de Foz do Iguaçu informações sobre o ENEM –
Exame  Nacional  de  Ensino  Médio  e  as  formas  de  ingresso  no  Ensino  Superior  e/ou
Profissional/Tecnológico (SISU, SISUTEC, PROUNI e FIES), bem como divulgar as atividades e
cursos da UNILA.

1.2 As atividades do projeto ocorrerão no primeiro semestre, entre os meses  de abril e maio de
2018, em função do período de inscrição do ENEM (7 a 18 de maio), abrangendo aproximadamente
30 colégios/instituições, com as visitas concentradas no período da manhã e noite e montagem de
kits no período da tarde.

2 OBJETIVO

2.1 Selecionar discentes,  docentes ou/e técnico-administrativos  da UNILA para participar  como
extensionista voluntários no projeto UNILA AO SEU ALCANCE.

2.2  Fomentar  a  participação  de  discentes  (graduação  e  pós-graduação),  docentes  e/ou  técnico-
administrativos em projetos estratégicos de extensão, que cumpre a função social da Universidade
na comunidade.

3 ATRIBUIÇÕES

3.1 São atribuições dos extensionistas voluntários, entre outras:
a)  participar  da  organização  e  montagem  dos  kits  (pasta  institucional  com  material)  quando
solicitado;
b) participar das reuniões/encontros de formação sobre o projeto;
c) participar das visitas aos colégios, conforme cronograma e disponibilidade manifestada, para dar
apoio a equipe na distribuição de material, exposição do projeto e registro da ação;
d)  prestar  informações  ou auxiliar  na prestação de informações  sobre a  UNILA, o projeto  e  a
temática trabalhada.
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§ 1. As palestras serão de aproximadamente 50 minutos com a entrega de material informativo. 
§ 2. O cronograma de palestras será organizado juntamente com as direções e equipes pedagógicas
dos colégios, dentro do período mencionado.

4 INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

4.1 As inscrições ocorrerão no período de 19 de março a 05 de abril de 2018, através do Sistema
INSCREVA. (https://inscreva.unila.edu.br)

4.2 No momento da inscrição o interessado deverá:
a) informar seus dados pessoais;
b) escolher os dias e períodos que possui disponibilidade para atuar como extensionista voluntário;
c) dar ciência ao compromisso de participar das reuniões/encontros de formação;

§ 1. Haverá opção de atividades nos períodos matutino, vespertino e noturno, sendo até 4 horas por
turno.
§ 2. O interessado deverá ter disponibilidade de no mínimo 03 (três) visitas, distribuídas durante a
execução do projeto.

4.3 Poderão participar desta chamada pública:
a) discentes de graduação e pós-graduação matriculados na UNILA;
b) servidores docentes e técnico-administrativos vinculados à instituição.

4.4 Os interessados serão chamados para compor as equipes de visita conforme disponibilidade de
turnos/dias e agendamento junto aos colégios, sendo comunicados com, no mínimo, uma semana de
antecedência.

5 CERTIFICAÇÃO

5.1 A carga horária de certificação será de acordo com as atividades agendadas e o registro de
participação do voluntário.

Parágrafo  único.  Será  contabilizado  na  carga  horária  total  os  dias  de  reuniões,  treinamentos,
montagem de kits e visitas aos colégios.

5.2  No  certificado  constará  a  função  de  “Voluntário”  para  discente  e  de  “Colaborador”  para
servidor, com a carga horária total de participação.

6 CRONOGRAMA

N. EVENTO DATAS
1 Lançamento do edital no site da UNILA 19/03/2018
2 Período para inscrições dos candidatos 19/03 a 05/04/2018
3 Divulgação dos selecionados preliminar 06/04/2018
4 Divulgação das escalas de trabalho 08/04/2018

6.1 As escalas de trabalho serão ajustadas semanalmente, durante o período de 08 de abril a 18 de
maio, conforme agendamento junto aos colégios.
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1  A participação como extensionista  voluntário  no  projeto  UNILA AO SEU ALCANCE não
implica,  em  qualquer  hipótese,  relação  de  trabalho  com  a  UNILA e  não  gera  expectativa  de
recebimento de bolsas ou de quaisquer vantagens pecuniárias.

7.2 A inscrição do candidato implica o conhecimento e concordância das disposições deste Edital.

7.3 Poderá este Edital ser revogado, anulado ou alterado, no todo ou em parte, a qualquer tempo, o
que não gera direito à indenização de qualquer natureza.

7.4 Para dúvidas e orientações entrar em contato pelo e-mail: dissutec@unila.edu.br

7.5 Os casos omissos serão dirimidos pela PROEX.

Foz do Iguaçu, 19 de março de 2018.

Professora Doutora Maria Eta Vieira
Pró-Reitora de Extensão
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