
EDITAL 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA 
ESTÁGIO REMUNERADO EM PROJETOS APROVADOS PELO MEC 

 PROEXT 2009 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RO 
GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições legais e regimentais, faz saber a todos os 
interessados que, de conformidade com o que disciplina a Lei nº 11.788, de 25 de 
setembro de 2008, orientação normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008. Realizar-se-á, 
na forma estabelecida neste edital, seleção de estagiários para estudantes de ensino 
médio e superior para atuarem em projetos de extensão aprovados pelo edital Proext 
2009, coordenado por professores titulares da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, a qual reger-se-á pelas seguintes disposições: 

1. DAS DISPOSIÇÕES I�ICIAIS 
 
1.1. A presente seleção destina-se à seleção de estágio remunerado nas diversas áreas de 

conhecimento dos cursos de graduação de instituições de ensino superior e do 
ensino médio de escolas públicas. 

1.2. O estagiário cumprirá jornada de 30 (trinta) horas semanais, devendo o horário do 
estágio compatibilizar-se com o horário de aula do aluno em que esteja matriculado. 

1.3. O estagiário de nível superior receberá, obedecida à jornada máxima indicada, a 
título de bolsa, a importância mensal de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) por 
mês, e mais um adicional de locomoção no valor de R$ 90,00 (noventa reais), 
conforme a lei do estagiário e a orientação normativa. 

1.4 O aluno de ensino médio, conforme legislação pertinente, receberá a importância 
mensal de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e mais o adicional de locomoção 
no valor de R$ 90,00 (noventa reais). 

 
2. DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 
 
2.1. O estágio destina-se, exclusivamente, aos estudantes maiores de 16 (dezesseis) anos 

de idade (para nível superior), regularmente matriculados e com freqüência efetiva 
nos cursos de graduação vinculados ao ensino público ou privado das instituições 
de ensino de nível superior do Estado do Rio Grande do Norte. E para estudantes 
maiores de 14 (quatorze) anos (para nível médio), regularmente matriculados em 
escolas de ensino público das instituições de ensino médio do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

2.2. Estar cadastrado no cadastro único de bolsistas, (para nível superior). 
2.3. Ter conta bancária do tipo conta corrente em seu nome. 
2.4. Conhecimento básico de Informática. 
2.5. Disponibilidade de tempo e disposição para trabalhar em ambiente externo ou 

interno (dependo do projeto a qual escolher). 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. As vagas estão no quadro em anexo. 
3.2. Terão prioridade na convocação para o estágio os candidatos que tiverem 

experiência mínima comprovada para o cargo escolhido. 



 
4. DAS I�SCRIÇÕES 
4.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 
normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
4.2. As inscrições serão presenciais e ficarão abertas no período de 05/07 a 08/07/2010, 
na Sala de Coordenação de Ações de Extensão, localizado no prédio da Reitoria da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN, das 09h às 11h e das 14h às 17h, de 
segunda-feira a quinta-feira e serão realizadas mediante apresentação de currículo com 
comprovantes, histórico escolar que contenha o Índice de Rendimento Acadêmico – 
IRA (coeficiente de rendimento do estudante), o período em curso e o total da carga 
horária integralizada e documentos de identidade, CPF. 
4.3. Caso o Histórico Escolar não contenha essas informações, poderá ser apresentada, 
também, declaração da universidade do candidato que complementem tais dados. 
4.4. O fornecimento de informações não verídicas implica na desclassificação 
automática do candidato. 
4.5. As inscrições serão gratuitas. 
 
5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
5.1. O critério de seleção será o índice de Rendimento Acadêmico (IRA) (para alunos de 

nível superior) e histórico escolar (para alunos de nível médio). 
5.2. Análise do currículo. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1. Terá preferência o candidato que tiver comprovado ter experiência prévia em 

projetos de extensão para o projeto escolhido, tendo como referência o perfil 
definido para cada projeto elencados no quadro em anexo. 

6.2. Em caso de empate, a classificação dos candidatos obedecerá à ordem decrescente 
do índice de Rendimento Acadêmico atualizado e apresentado no momento da 
inscrição (para alunos de nível superior) e histórico escolar (para alunos de nível 
médio). 

 
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
7.1. As listas de classificação dos candidatos selecionados, em cada projeto escolhido 

serão publicadas pela internet na página da Proex no endereço eletrônico 
http://www.proex.ufrn.br/ 

 
08. DA CO�VOCAÇÃO 
 
08.1. Os candidatos selecionados serão convocados, obedecendo-se à rigorosa ordem de 

classificação e o número de vagas existentes. 
08.2. Os candidatos convocados deverão procurar esta Pró-Reitoria no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contado a partir da publicação do resultado, munido dos 
seguintes documentos: 

a) cópia de documento de identidade, contendo fotografia, acompanhada do original 
para conferência; 

b) comprovante de matrícula do aluno; 



c) dados da conta bancária do estagiário para depósito mensal da bolsa. 
 

09. DO PRAZO DE VIGÊ�CIA DA SELEÇÃO 

09.1. A seleção terá validade de 06 (seis) meses, a contar da data de homologação desta 
seleção pública. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. Os candidatos aprovados deverão manter atualizados seus telefones e endereços 
eletrônicos, caso contrário, passarão para o final da lista de classificação.  
10.2. Na hipótese de surgimento de casos não contemplados no presente edital, a 
solução será conferida mediante deliberação da Comissão Examinadora encarregada da 
organização e execução do processo seletivo. 
 
 
 

Natal, 02 de julho de 2010 
 
 
 
 
 
 

CIPRIANO MAIA DE VASCOCELOS 
Pró-Reitor de Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 - QUADRO DE VAGAS POR AÇÕES PROEXT/ NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE/ SOLICITAÇÃO PARA O CARGO/ DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

 
 
�OME DO PROJETO: Ações em Comunicação Social nas Mídias Universitárias 
COORDE�ADOR: Josimey Costa da Silva 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 2 estagiários (5 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO (1) 

Para os programas Tubo de Ensaio e Quanta Ciência:  
REQUISITOS: Cursando Graduação Comunicação Social / Habilitação em Jornalismo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES (1) 

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar 
informações e notícias a serem difundidas, preparando as matérias jornalísticas a serem 
divulgadas em televisão, rádio e internet 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO (2) 

Para o Café Filosófico 
REQUISITOS: Cursando Graduação em Comunicação Social/Habilitação em 
Radialismo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES (2) 

Racionalizar e viabilizar a execução de projetos de direção nas áreas de fotografia, 
imagem, produção, programa, som, artes plásticas e teatrais 
 
 

 
�OME DO PROJETO: Museu de Ciências Morfológicas de portas abertas para 
melhoria do ensino, promoção da saúde e inclusão social 
COORDE�ADOR: Carlos Eduardo Bezerra de Moura 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 8 estagiários (5 meses) e 1 
estagiário (4 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO (1)  
 
Estagiário Tipo 1 
FUNÇÃO: monitor do museu de ciências morfológicas  
REQUISITOS:  
Cursando Biomedicina, Ciências biológicas, Educação física, Enfermagem, 
Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia ou Zootecnia; 
Experiência comprovada de no mínimo seis meses em museus   
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES (1) 



 
Atendimento as visitas ao museu, expositor em mostras itinerantes, organização de 
mostras, restauração, organização e catalogação do acervo, e outras atividades 
relacionadas. 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO (2) 
 
Estagiário Tipo 2 
REQUISITOS: 

• Cursando Design  
Conhecimento sobre layout de ambientes, arquitetura e iluminação de interiores, 
detalhamento de peças e mobiliário.   
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES (2) 
 
Orientar quanto a layout de ambientes, arquitetura e iluminação de interiores, 
detalhamento de peças e mobiliário das salas temáticas de exposições permanentes, 
temporárias e itinerantes do museu.    
 
 
 
�OME DO PROJETO: Identidade Popular: Diferentes, Porém Iguais                     
“Comunicação, Inclusão Sócio-Digital, Cidadania E Direitos Humanos” 
COORDE�ADOR: Wagner de Souza Leite Molina 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 7 estagiários (5 meses) e  
1 estagiários (6 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO 
 
 Alunos de Comunicação Social, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Sociais e 
informática/computação. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
 
Desenvolver trabalhos voltados para a inclusão sócio-digital, incentivo à produção 
cultural autóctone nas comunidades, práticas comunitárias voltadas à disseminação de 
valores cidadãos, etc. 
 
 
 
�OME DO PROJETO: Trilhando O Saber Científico: A Aplicação do Método 
Científico na Dinâmica de Sala de Aula 
COORDE�ADOR: Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 2 estagiários (5 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO 
 
Alunos de qualquer graduação, preferência nas áreas de saúde e arte. 



 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
 
O aluno de graduação atuará como mediador do ensino em escolas públicas, através do 
desenvolvimento de práticas dinâmicas e interativas entre atividades laboratoriais e 
didática de ensino, utilizando como base o método cientifico. Assim, o aluno deverá 
atuar: Na organização dos cursos de férias de cunho educativo e cultural; No ensino 
baseado na problematização. Apresentar aptidão para o trabalho em laboratórios; 
Administração de recursos e de pessoas; Trabalhar em equipe multiprofissional; Além 
de, realizar rotinas de acompanhamento as escolas públicas através da realização de 
palestras, debates e visitas as escolas, visando o aprimoramento do ensino de ciências e 
adoção do método científico no ensino de nível médio. 
 
 
 
�OME DO PROJETO: A agropecuária como alternativa a atividade garimpeira de 
caulim no Equador-RN 
COORDE�ADOR: Thomas Ferreira da Costa Campos 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 1 estagiário (5 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO 
 
Cursando biologia ou zootecnia 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
 
O aluno precisa ter experiência com trabalhos de extensão universitária em 
comunidades rurais. 
 
 
 
�OME DO PROJETO: Programa Institucional de Fomento a Redes Associativas e à 
Economia Solidária no Rio Grande do Norte 
COORDE�ADOR: Washington José de Souza 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior e Nível Médio 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 6 estagiários de nível superior (5 
meses) e 4 estagiários de nível médio (5 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO 
Para nível superior 
Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação  em Administração, 
Economia, Serviço Social, Ciências Sociais, Psicologia, História ou Geografia de 
qualquer Instituição de Ensino Superior (IES) 
Para nível médio 
Ser aluno regularmente matriculado em nível médio de qualquer instituição pública. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES (ambos os níveis) 
 
O aluno precisa ter experiência como formador em atividades educativas dentro 



de projetos sociais ou de Empreendimentos Econômicos Solidários;  
Ter experiência na organização e condução de eventos sociais, educativos e/ou 
culturais; 
Ter experiência, como formador, na organização e no desenvolvimento de trabalhos 
educativos com público vinculado ao meio rural. 
  
 
 
�OME DO PROJETO: Interarte Multimídia 
COORDE�ADOR: Teodora de Araújo Alves 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO: 3 estagiários (3 meses) 
 
SOLICITAÇÕES PARA O CARGO 
 
Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação   artes, publicidade, 
jornalismo ou radialismo. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES 
 
Ter noções básicas de fotografia, ou ter noções básicas de artes circenses, ou ter noções 
básicas de arte multimídia/performance.  
 
 
 
�OME DO PROJETO: Projeto Organinovares 
COORDE�ADOR: Marciano Furukava 
�ÍVEL DE ESCOLARIDADE: Nível Superior 
�º DE ESTAGIÁRIOS E TEMPO DE ESTÁGIO:  
1 – Área de Engenharia Mecânica: 
1.1 – 1 (um) Estagiário (Coordenador Geral) por 4 meses. 
1.2 – Dois estagiários por 2 meses/cada 
2 – Área de Engenharia Florestal 
2.1 – Um estagiário (Coordenador Adjunto) por 3 meses.  
3 – Área de Zootecnia 
3.1 – Dois estagiários por 2 meses/cada.  
4 – Área de Engenharia de Produção 
4.1 – Dois Estagiários por 2 meses/cada. 
5 – Área de Nutrição 
5.1 – Um estagiário por 2 meses 
6 – Área de Ciências Sociais 
6.1 – Um estagiário por 2 meses. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES POR CARGO 
 
1 – ENGENHARIA MECÂNICA 
- Planejamento, Banco de Dados e Relatório final. (Coordenador Geral) 
- Pesquisa, Projeto e Desenvolvimento do equipamento para corte do pseudocaule.  
- Projeto e Desenvolvimento de equipamento para bombeamento de água aos tanques 
de piscicultura. 



-Pesquisa, Projeto e Desenvolvimento de equipamentos (peneira, caldeira, cortadeira e 
secadora) para beneficiamento da castanha do caju.  
- Desenvolvimento de briquetes de bucha de coco e bagaço de cana.  
 
2 – ENGENHARIA FLORESTAL 
- Planejamento, Banco de Dados e Relatório final. (Coordenador Adjunto) 
- Avaliar e propor soluções para as culturas do Caju e Coco. 
- Pesquisa e valoração dos rejeitos agrícolas e seu reaproveitamento, tanto para 
nutrição animal como para a agricultura e geração de energia. 
 
3 – ZOOTECNIA 
- Pesquisa e valoração dos rejeitos agrícolas para nutrição animal (Tilápia, pequenos 
ruminantes (caprinos e ovinos), Bovinos e aves); 
- Beneficiamento da tilápia (carne, farinha e pele); 
- Criação de minhocas. 
 
4 – ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
- Melhorar a produtividade e a qualidade da castanha do caju, e sua colocação no 
mercado; 
- Mercado para o pescado; 
- analise do mercado para os produtos e subprodutos (banana, coco, caju, tilápia e 
girassol). 
 
5 – NUTRIÇÃO 
- Análise do valor nutritivo da banana, caju, coco e tilápia, propondo alternativas de 
consumo.  
 
6 – CIÊNCIAS SOCIAIS 
- Estudo da mudança comportamental da comunidade MATO GRANDE em função 
deste projeto de extensão tecnológica.   

 
TOTAL ESTÁGIÁRIOS = 45 (quarenta e cinco) 
TOTAL DE COTAS = 192 (cento e noventa e dois) 
VALOR DA REMUNERAÇÃO = R$ 520,00/mês (nível superior) + 90 (adicional de 
transporte) e R$ 290,00/mês (nível médio) + 90 (adicional de transporte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 – CRONOGRAMA PREVISTO 
 
Data Evento 

02/07/2010 Divulgação do edital 

05/07 a 08/07/2010 Inscrição para o edital 

12/07/2010 Publicação do resultado 

 
 
 
ANEXO 3 – SÍNTESE DOS PROJETOS APROVADOS PELO PROEXT/MEC/2009 
 
 

Trilhando o Saber Científico: A Aplicação do Método Científico na Dinâmica de 
Sala de Aula 

 
 

Este projeto tem por objetivo geral promover a atualização e formação continuada de 
alunos e professores do ensino médio de escolas públicas do estado do Rio Grande do 
Norte, usando com ferramenta de trabalho o método cientifico interativo entre 
atividades laboratoriais e a didática de ensino. Com isso, definindo e efetivando o 
desenvolvimento do conhecimento em função das exigências da realidade, 
indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio 
com a sociedade. 
 

 
 

A agropecuária como alternativa a atividade garimpeira de caulim no Equador-
R� 
 

 
O presente projeto pretende contribuir com a consolidação das cadeias produtivas de 
apicultura, ovinocultura e avicultura de galinha caipira na Região Caulineira de 
Equador-RN, a partir da capacitação profissional dos garimpeiros-agricultores-
criadores envolvidos; bem como, aprimorar metodologias de estabelecimento de 
tecnologia social voltadas para práticas associativas e solidárias e reafirmar a 
responsabilidade que cada indivíduo possui nas ações coletiva visando a melhoria da 
qualidade de vida comunitária. 
 
 

 

IDE�TIDADE POPULAR: DIFERE�TES, PORÉM IGUAIS                    
“Comunicação, inclusão sócio-digital, cidadania e direitos humanos” 

 
 
O presente programa consiste no desenvolvimento de ações voltadas para a 
sensibilização da comunidade, abordando a temática do exercício pleno da cidadania e 
dos direitos humanos, de maneira que a partir da tomada de consciência os cidadãos 



beneficiados por este programa desenvolvam por meio de oficinas de criação e 
produção de pequenas inserções de caráter informativo de 1 a 2 minutos (spots), a 
serem veiculadas durante os intervalos comerciais da programação de rádio e TV, 
versando sobre temas caros ao exercício da cidadania, a fim de desenvolver junto ao 
público-alvo algumas noções básicas sobre organização político-institucional 
(principalmente aquelas referentes ao contexto local), direitos fundamentais 
assegurados pela legislação, bem como sobre boas práticas em relação ao espaço 
público. Para tal, propõe-se que o conteúdo de cada peça a ser veiculada seja 
desenvolvido a partir de casos reais e de situações comuns extraídas do cotidiano do 
próprio público a ser atingido. Além das pequenas inserções, o material produzido 
poderá compor outros formatos (documentários, curtas-metragens, etc.) a serem 
veiculadas em mídias alternativas, como a internet e a TV digital, ou mesmo nas 
tradicionais (rádio e TV), se houver abertura para isso. 
 
 

 
Programa Institucional de Fomento a Redes Associativas e à Economia Solidária 

no Rio Grande do �orte 
 

 
O presente programa visa promover ações de desenvolvimento de territórios destinadas 
à melhoria das condições de saúde e qualidade de vida de segmentos populacionais sob 
situação socioeconômica vulnerável, tendo como eixos processos educativos, culturais 
e técnicos fundados nos preceitos da Economia Solidária.  
 
 

 
Ações em Comunicação Social nas Mídias Universitárias 

 
 
O presente projeto visa levar ao grande público, além da notícia e interpretação dos 
progressos que a pesquisa vai realizando, as observações que procuram familiarizar 
esse público com a natureza do trabalho da ciência e a vida dos cientistas.  
 
 

 
PROJETO ORGA�I�OVARES – Reaproveitamento e Valoração de 
Subprodutos e Resíduos Agrícolas do Território do mato Grande / R� 

 
 
O objetivo deste projeto é de valorizar os resíduos e subprodutos agrícolas da Região 
do Mato Grande/RN 
 
 

 
Museu de Ciências Morfológicas de portas abertas para melhoria do ensino, 

promoção da saúde e inclusão social 
 

 
Promover a difusão e popularização das ciências morfológicas, tornando-a acessível ao 



senso comum, a fim de contribuir com a revitalização do ensino de ciências naturais e 
biológicas nas escolas e com a construção de uma nova consciência sobre saúde e 
preservação da vida com qualidade nos cidadãos do RN. 
 
 

 
Interarte Multimídia 

 
 
O Projeto INTERARTE MULTIMÍDIA visa desenvolver as linguagens artísticas no 
campo do audiovisual, estabelecendo uma interatividade entre as ações do Projeto com 
as linhas de formação, fruição e difusão da arte e da cultura. Para tanto, as ações 
propostas serão subsidiadas por aspectos da memória social da comunidade envolvida; 
da inovação de linguagens e de processos culturais autogestionários. 

 

 


