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EDITAL Nº 009/2021 – DLE/CAPF/UERN 

EDITAL DE ABERTURA - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

DO NECLE/CAPF/UERN 

 
 

      A coordenação do Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua Espanhola – NECLE, do 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE), do Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) torna público, pelo presente Edital, a abertura 

de inscrições para a seleção de alunos(as) para o Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

vinculados ao NECLE/CAPF, referente ao semestre 2021.2. 

 

1. DOS OBJETIVOS: 

1.1. Selecionar discentes do curso de Letras – Língua Espanhola para atuarem nas ações de 

extensão incentivando sua participação no processo formativo acadêmico-profissional da 

UERN. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER À BOLSA 

2.1 Poderá concorrer à bolsa de extensão o discente que atender aos seguintes requisitos:  

 2.1.1 Estar regularmente matriculado no curso de Letras Espanhol da UERN, Campus 

Avançado de Pau dos Ferros e cursando entre o segundo e o penúltimo semestre do curso 

(conforme Resolução nº 14/2017 – CONSEPE); 

2.1.2 Não estar em situação de trancamento voluntário ou compulsório; 

2.1.3 Não possuir nenhuma outra bolsa ligada a programas e projetos de ensino, pesquisa ou 

extensão no âmbito da UERN, exceto os alunos que são beneficiados com bolsas de auxílio 

de inclusão digital. 

2.1.4 Não possuir vínculo empregatício ativo com a Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte; 

2.1.5 Não estar em débito com a Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte (SET/RN), 

a Receita Federal e o Tribunal Superior do Trabalho - TST. Links para 

consulta:SET/RN:https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/certidao-negativa/emitir; 

TST:https://www.tst.jus.br/certidao;R.F.:http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSP

O/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao. asp?tipo=2.; 

2.1.6 Concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento das 

atividades de extensão previstas no plano de trabalho. 
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3. DO LOCAL E PERÍODO PARA INSCRIÇÕES 

3.1. Para a inscrição o aluno deverá enviar, de uma só vez, para o email do Departamento 

Acadêmico (dle_pferros@uern.br) no qual a ação de extensão está vinculada, os seguintes 

documentos: 

3.1.1 Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I),  

3.1.2 Documento comprobatório de seu Indice de Rendimento Acadêmico - IRA (Histórico 

Escolar) 

      3.2 As inscrições estão previstas para o período de no período de 29 de novembro a 08 de 

dezembro de 2021. 

 

4. DAS VAGAS, DO VALOR E DO PERÍODO DAS BOLSAS  

4.1. Será ofertada 01 (uma) bolsa de extensão e constituido cadastro de reserva, 

4.2. O valor mensal da bolsa é de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), acrescido de R$ 40,00 

(quarenta reais) referente ao auxílio-transporte, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais).  

4.3. A bolsa será concedida por um período de 05 (cinco) meses, entre os meses de dezembro de 

2021 a abril de 2022, podendo esse prazo ser alterado no interesse da Pró-Reitoria de 

Extensão – Proex. 

4.4. A previsão do início das atividades do discente (bolsista) junto esta ação de extensão, é 

Dezembro de 2021, que corresponderá ao primeiro mês de pagamento da bolsa. 

 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.1. Os candidatos bolsistas serão selecionados mediante: 

5.1.1 Entrevista; 

5.1.2 Indice de rendimento acadêmico – IRA. 

5.2 Será classificado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), obtida pela 

média aritmética dos elementos do item “5.1.1” e “5.1.2” do item 5. 

 5.3 Será convocado o candidato que obtiver a maior nota na classificação mencionada no 

item anterior. 

5.4 A fase a entrevista ocorrerá em ambiente virtual.  

5.5 Os links para acesso a sala de entrevista serão enviados, por email, ao contato eletrônico 

citado no ato de inscrição dos candidatos.  

5.6 Caso haja empate entre os candidatos serão utilizados como critérios de desempate:  
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      5.6.1 Estar em um período mais adiantado do curso;  

5.6.2 Maior IRA;  

5.6.3 Maior idade;  

5.6.4 Sorteio. 

5.7 Para a emissao de histórico escolar durante o período de matricula curricular, semestre 

2021.2, o referido documento deve ser solicitado a DIRCA/UERN pelo link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7cC3_7Yk7ib6NDO1bCu9nIxqSMTPsODG8

F02t1S__urlcuw/viewform 

  

6. DEVERES DOS(AS) BOLSISTAS  

6.1 Manter-se regularmente matriculado(a), sem solicitar trancamento geral de matrícula, 

durante a sua permanência junto à ação de extensão;  

6.2 Matricular-se no mínimo, em 12 (doze) créditos durante o período da ação;  

6.3 Assinar o Termo de Compromisso (a ser fornecido pela Proex) e estar atento ao 

cumprimento de suas responsabilidades;  

6.4 Cumprir as atividades estabelecidas pela coordenação da ação de extensão, com 

assiduidade e de forma profissional e ética;  

6.5 Cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais em atividades exclusivas da ação a 

qual estará vinculado(a);  

6.6 Responder aos questionários elaborados pela Proex sobre sua participação na ação de 

extensão e participar da avaliação das ações de extensão conduzida pela Proex, ao final da 

ação;  

6.7 Participar do Colóquio de Extensão em 2022, apresentando trabalho no Salão de Extensão 

sobre a experiência concluída da ação de extensão;  

6.8 Responder à Proex, sempre que solicitado e em prazo razoável, a eventuais diligências 

sobre o pagamento da bolsa;  

6.9 Informar à Proex, por meio do e-mail bolsistasproexuern@gmail.com, quaisquer 

alterações nos dados bancários de sua conta, ou em caso, de não recebimento do valor mensal 

correspondente à bolsa de extensão; 

 6.10 Em caso de desligamento e/ou desistência das suas atividade como bolsista, comunicar 

imediatamente a coordenação da ação de extensão 

 

7– DA ELIMINAÇÃO 
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7.1 Será eliminado do processo o candidato que não atender totalmente aos seguintes critérios: 

7.1 1 Não atender ou atender parcialmente a qualquer um dos itens expostos neste edital. 

7.1 2 Obter nota inferior a 7,0 (sete) no processo seletivo. 

 

8– DO RESULTADO 

8.1 O resultado da seleção será divulgado pela Coordenação do Núcleo de Estudos de Cultura, 

Literatura e Língua Espanhola – NECLE, através de Edital, no site do Departamento: 

https://pferros.uern.br/dle/default.asp?item=cursos-necle-neclli, com a data prevista para dia 13 de 

dezembro de 2021 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

9.1 O canditato aprovado/classificado, deverá enviar até as 22:00h do dia 14 de dezembro, para o e-

mail dle_pferros@uern.br , a  seguinte documentação: 

           9.1.1 RG e CPF (ou carteira de motorista);  

           9.1.2 Comprovante de conta corrente, exclusivamente do Banco do Brasil, em nome do(a) titular 

do candidato. 

            9.1.3 Comprovante de residência (conta de conta de água, luz ou telefone).  

 9.2 Os documentos referentes aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 (RG, CPF, comprovante de conta corrente 

e comprovante de residência) devem obedecer ao modelo constante no Anexo II, deste Edital 

9.3 Caso o candidato não enviar a documentação elencada no item 9, estar sujeito a perda da bolsa na 

atividade de extenção

 

10. DO CRONOGRAMAS E EVENTOS 

10.1 Os eventos relacionados à seleção para o Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

vinculados ao NECLE/CAPF, referente ao semestre 2021.2, estão dispostos no quadro abaixo: 

 

DATA EVENTO LOCAL 

26/11/2021 Publicação do Edital de Abertura 

. 

Pagina do DLE/CAPF 

https://pferros.uern.br/dle/default.a

sp?item=cursos-necle-neclli 

29/11/2021 a 

08/12/2021 

Inscrições dle_pferros@uern.br 

http://www.uern.br/
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09/12 a 

10/12/2021 

Seleção Plataforma Online  

Até 

13/12/2021 

Publicação do Edital de Resultados Pagina do DLE/CAPF 

https://pferros.uern.br/dle/default.a

sp?item=cursos-necle-neclli 

14/12/2021 Envio, pelos candidatos classificados, da 

documentação adicional para 

cadastramento do bolsista junto a 

PROEX (CPF, RG, Comprovante da 

conta corrente – Banco do Brasil e 

comprovante de residência) 

dle_pferros@uern.br 

15/12/2021 

(até as 

23h59m) 

Envio da documentação dos candidatos 

selecionados à Proex 

Formulário on-line 

(responsabilidade do 

coordenação/NECLE) 

20/12/2021 Início das atividades do(a) bolsista(a)  

 

 

11.  DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital e nos critérios de seleção estabelecidos; 

11.3 É direito da Coordenação NECLLE/CAPF, destituir ou substituir o(a) bolsista que não 

apresentar um desempenho satisfatório ao longo das atividades da ação de extensão, nos seguintes 

casos:  

11.3.1 Não entrega da documentação por parte do bolsistas exigida por este edital;  

11.3.2 Não cumprimento de qualquer determinação deste edital ou atividade designada pela 

Coordenação NECLE, desde que relacionada com seu plano de trabalho. 

11.3.3 Comprovada inassiduidade habitual (afastamento por prazo superior a 15 dias), 

indisciplina, insubordinação, negligência ou improbidade do bolsista;  

11.3.4 Conclusão do curso de graduação; 

 11.3.5 Abandono ou trancamento do curso;   

11.3.6 Suspensão formal da Ação de Extensão por motivos que inviabilizem a continuidade 

das atividades;. 
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Pau dos Ferros/RN, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 
 

_________________________________________ 

Profª Ma. Marta Jussara Frutuoso da Silva 

Coordenadora do NECLE 

 

 

 
 

    

                                                                        

Charles Albuquerque Ponte  

Chefe do DLE/CAPF 
Portaria Nº 304/2021– GR/FUERN0 
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ANEXO I 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – EDITAL Nº 00/2021 – DLE/CAPF/UERN - PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO DO NECLE/CAPF 

 

 
DADOS DO CANDIDATO(A) 

 

NOME  

ENDEREÇO Nº 

BAIRRO  

CIDADE  

NOME DA AÇÃO DE 

EXTENSÃO 
 

NOME DO(A) 

COORDENADOR(A) 

 

CURSO  

PERÍODO  

TURNO  

CAMPUS  

TELEFONE/ 
WHATSAPP 

( ) TELEFONE ( ) 

E-MAIL  

Obs.: Todos os campos da Ficha de Inscrição são de preenchimento obrigatório. 

 

( ) Assino e declaro que conheço todas as normas do edital. 

 

 
 

DATA:  /  /   
 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO

http://www.uern.br/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=WHATSAPP&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjD08Lr5aDtAhUdH7kGHQRhAGgQkeECKAB6BAgEEDQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&amp;q=WHATSAPP&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjD08Lr5aDtAhUdH7kGHQRhAGgQkeECKAB6BAgEEDQ
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ANEXOII  

 

MODELO DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO(A) BOLSISTA

CPF - Frente Carteira de Identidade (RG) - Frente 

Carteira de Identidade (RG) - Verso Comprovante Bancário 

Comprovante de residência (apenas o lado onde consta o endereço) 

http://www.uern.br/


 

 


