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Caro(a) Bolsista PIBEX,
Com o objetivo de tornar público alguns aspectos do funcionamento das ações no
âmbito da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, da Universidade Estadual de Feira
de Santana - UEFS apresentamos a Cartilha Bolsista PIBEX.
Este documento possui caráter informativo, contendo os assuntos básicos
necessários para você compreender os procedimentos técnicos administra-tivos
que o identiﬁcam como bolsista PIBEX, bem como orientá-lo sobre os trâmites
para a participação em Programas e Projetos de Extensão.
Na Cartilha você também encontrará alguns conceitos e processos úteis para
entender sobre a dinâmica e características da Extensão universitária na nossa
UEFS. Por isso, recomendamos a sua leitura com atenção!
A Equipe da PROEX/UEFS está à sua disposição. Acesse nosso endereço
www.uefs.proex.br para conhecer mais sobre as ações extensionistas da UEFS.
Entre em contato conosco, pois através de suas perguntas, sugestões e
questionamentos poderemos aperfeiçoar o trabalho realizado, além de
estreitarmos nosso diálogo e entendimento sobre situações vividas no âmbito da
Extensão da UEFS.
Em nome da Equipe PROEX/UEFS, dou-lhes as boas vindas!

Rita de Cassia Brêda Mascarenhas Lima
Pró-Reitora de Extensão
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O QUE É EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
A Extensão no âmbito da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é um
processo interdisciplinar, educativo, cultural, técnico-cientíﬁco e político que
promove a interação transformadora entre a Universidade e outros setores da
sociedade, mediada por alunos de graduação e pós-graduação orientados por
docentes ou servidores técnico-administrativos, dentro do princípio constitucional
da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. Esta interação que visa ao
desenvolvimento mútuo e estabelece a troca de saberes, tem como consequências
a produção do conhecimento resultante do confronto com as realidades nacional e
regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva de
comunidades na atuação e na produção do conhecimento da Universidade.1
SOBRE PROGRAMAS, PROJETOS, CURSOS E EVENTOS DE EXTENSÃO
Entende-se por Programa de Extensão o conjunto articulado de Projetos e outras
ações de Extensão universitária (cursos, eventos, prestação de serviços)
preferencialmente multidisciplinar e integrado a atividades de Ensino e Pesquisa,
com caráter orgânico-institucional, objetivo comum e realizado em período mínimo
de 24 meses. 2
Entende-se por Projeto de Extensão o conjunto de ações de caráter educativo,
social, cultural, cientíﬁco ou tecnológico, isolado ou vinculado a Programa de
Extensão, com objetivo especíﬁco e realizado em período mínimo de 12 meses e
máximo de 24 meses. 3
Entende-se por Curso de Extensão a ação pedagógica, de caráter teórico ou
teórico-prático, planejada e organizada de modo sistemático ou eventual, para
atendimento de demandas especíﬁcas, com carga horária mínima de 08 horas.
Abaixo desse limiar a atividade será classiﬁcada como evento. 4
Entende-se como Evento de Extensão as atividades que não se enquadram como
Programa/Projeto/Curso, a exemplo de colóquios, semanas, seminários,
congressos, encontros, jornadas, fóruns, palestras, conferências, mesas redondas,
oﬁcinas, exposições, feiras, mostras, festivais, campeonatos, torneios, olimpíadas,
atividades físicas, lançamentos de produção ou publicação, etc. 5
__________________________________________
1 Artigo 2º, Resolução CONSEPE 127/2020.
2 Artigo 4º, Resolução CONSEPE 127/2020.
3 Artigo 3º, Resolução 127/2020.
4 Artigo 5º, Resolução 127/2020.
5 Artigo 6º, Resolução 127/2020.
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COMITÊ INTERNO DE BOLSA DE EXTENSÃO - CIBEX
O Programa Institucional de Bolsa de Extensão - PIBEX é gerido por um Comitê
Interno de Bolsa Extensão - CIBEX, presidido pelo(a) Pró-Reitor(a) de Extensão e
constituído por um(a) Coordenador(a) de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e
02 (dois) professores indicados por cada Departamento, para um mandato de dois
anos, podendo ser reconduzidos por igual período. 6

COMPETÊNCIA DO CIBEX
Ÿ Participar da elaboração do Edital de abertura de inscrições para oferta de bolsas;
Ÿ Analisar os pedidos de bolsas, para seleção dos candidatos, observando os

critérios estabelecidos pelo Edital;
Ÿ Conferir, analisar e autorizar as publicações dos resultados da seleção;
Ÿ Acompanhar as atividades dos bolsistas de Programas/Projetos de Extensão,

através da análise dos relatórios semestrais e ﬁnais;
Ÿ Acompanhar todos os processos relacionados aos bolsistas;
Ÿ Apoiar a realização de ações e eventos, com o objetivo de socializar as

experiências e desenvolver a formação acadêmica e proﬁssional dos bolsistas.1

__________________________________________
6 Artigo 2º, Resolução CONSEPE 110/2010.
1 Resolução 145/2010.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA EXTENSÃO
O Programa Institucional de Bolsa Extensão (PIBEX) da Universidade Estadual
de Feira de Santana caracteriza-se por ações sócio-educacionais realizadas com
excelência, voltadas para a demanda da comunidade na qual a UEFS está
localizada, além de fornecer subsídios teórico-práticos necessários à formação
acadêmica e proﬁssional dos alunos bolsistas, contribuindo, assim, para a
melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda da Microrregião de
Feira de Santana.
OBJETIVOS
Proporcionar ao estudante de Graduação a oportunidade de engajar-se em
Programas e Projetos de Extensão, devidamente aprovados pela Câmara de
Extensão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE da
UEFS, que possibilitem o aprofundamento dos conhecimentos e o desenvolvimento
de habilidades favoráveis à sua formação acadêmica e proﬁssional.
ESTRATÉGIAS
A Pró-Reitoria de Extensão, através do PIBEX, promove o envolvimento do alunobolsista em atividades extensionistas, contribuindo para a sua formação
proﬁssional, possiblitando conhecer realidade socioculturais diversas a partir de
espaços signiﬁcativos de produção do conhecimento, além de colaborar
efetivamente para a integração da UEFS na Região na qual está inserida.
PÚBLICO ALVO
Alunos da UEFS, regularmente matriculados em cursos de Graduação.
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
Ÿ Ser estudante regularmente matriculado na UEFS, cursando do segundo ao

antepenúltimo semestre, exceto alunos que se candidatem aos editais
especíﬁcos.
Ÿ Ser apresentado por um orientador integrante ou Coordenador de um

Programa/Projeto de Extensão e pertencente ao quadro de servidores (docentes
e/ou técnicos universitários) da UEFS (incluindo docentes substitutos e
visitantes);
Ÿ Ter uma carga horária disponível de 12 (doze) horas semanais;
Ÿ Não ser beneﬁciário de outra bolsa institucional;
Ÿ Não ter vínculo empregatício.
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SOLICITAÇÃO DE BOLSISTAS
Somente poderão solicitar bolsistas Programas/Projetos:
Aprovados pela Câmara de Extensão da UEFS, com
Resolução CONSEPE;
Ter apresentado à PROEX os relatórios do exercício.
SELEÇÃO DO CANDIDATO
A seleção é realizada por meio de Edital elaborado
pelo CIBEX.
Nº DE BOLSAS PIBEX
São ofertadas 230 (duzentos e trinta) bolsas de Extensão para concorrência geral de
Programas e Projetos. Para Editais especíﬁcos, 10 (dez) são destinado à abertura
de inscrições para seleção de bolsistas, com ﬁns exclusivos do Programa de
Extensão Ensino Coletivos de Instrumentos Musicais (ECIM) e 05 (cinco) para o
Núcleo de Línguas do Programa Idiomas Sem Fronteiras - NucLi-IsF na UEFS.
RESERVA PARA PORTADOR DE PORTADORES DE DIFICIÊNCIA
Ficam assegurados aos alunos portadores de diﬁência, respeitados os critérios de
avaliação, 10% do total das bolsas. No caso de não preenchimento das vagas
reservadas, as mesmas serão redistribuídas por outras demandas previstas no
Edital. 7
DURAÇÃO
A bolsa terá duração de 12 (doze) meses, podendo o bolsista de Extensão
candidatar-se apenas a uma nova bolsa de Extensão com duração de igual período,
totalizando no máximo 24 meses.
VALOR E CARGA HORÁRIA
O valor mensal da bolsa é de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais). A carga
horária é de 12 (doze) horas semanais.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A bolsa não implicará, sob hipótese alguma, vínculo empregatício com a UEFS.
Os candidatos que concorre ao segundo ano de bolsa deverão cumprir todas as
exigências prescritas no Edital de seleção.
__________________________________________
7 Artigo 15, Resolução CONSEPE 110/2010.
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DEVERES E DIREITOS DO BOLSISTA
DOS DEVERES
Ÿ O bolsista deverá executar seu plano de trabalho
consoante com a sua área de atuação especíﬁca, sob
a responsabilidade de seu(sua) orientador(a);
Ÿ Cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais,
em um cronograma deﬁnido juntamente com o(a)
seu(sua) orientador(a);
Ÿ Acompanhar junto ao orientador a frequência que deverá encaminhar
mensalmente à PROEX;
Ÿ Realizar suas atividades com espírito de colaboração, solidariedade, criatividade
e responsabilidade;
Ÿ Apresentar ao orientador, ao término dos seis meses da assinatura do contrato, o
relatório parcial e ao término do contrato, o relatório ﬁnal das atividades
desenvolvidas;
Ÿ Comunicar imediatamente à Universidade:
▪ Aprovação em outra bolsa institucional;
▪ Conclusão das atividades do plano de trabalho antes da data prevista;
▪ Afastamento provisório das atividades por motivo de doença;
▪ Desistência da bolsa;
▪ Eventual mudança de residência;
▪ Participar das reuniões convocadas pela Pró-Reitoria de Extensão;
▪ Enviar relatório juntamente com orientador.
DOS DIREITOS
Ÿ Receber certiﬁcado de Bolsista PIBEX ao concluir as atividades desenvolvidas
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

junto ao Programa/Projeto cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão;
Recorrer à PROEX individualmente ou coletivamente, caso tenha seus direitos
violados;
Ser dispensado de suas atividades extensionistas quando participar de
seminários, congressos e outras atividades acadêmicas, desde que apresente a
comprovação (inscrição ou convite) da mesma;
Em caso de doença, o estudante poderá se afastar de suas atividades desde que
apresente atestado médico ao seu orientador(a), que deverá abonar suas faltas;
Ser tratado com respeito e dignidade, no âmbito de suas relações interpessoais,
por seus orientadores(as) e demais envolvidos no Programa/Projeto.
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CRITÉRIOS PARA O DESLIGAMENTO DA BOLSA
Ÿ Por sua solicitação;
Ÿ Por conclusão do curso, considerando-se a unidade do mesmo nos casos com

duas modalidades, licenciatura e bacharelado.
Ÿ Por solicitação do professor-orientador ou da Pró-Reitoria de Extensão, nos
seguintes casos:
Ÿ Ao cessar as atividades do plano de trabalho para o qual foi selecionado;
Ÿ Por deixar de comparecer às atividades do Programa/Projeto, sem causa
justiﬁcada, a três sessões de trabalho consecutivas ou a cinco intercaladas em
um mês;
Ÿ Por deixar de cumprir as atividades propostas no plano de trabalho;
Ÿ Por trancamento ou abandono do semestre;
Ÿ Ao cessarem as atividades do Programa/Projeto ao qual está vinculado.
Ÿ Por deliberação do CIBEX, quando o orientador deixar de encaminhar o relatório

parcial no prazo estipulado.
Ÿ Cabe recurso por parte do aluno ao CIBEX nos casos das alíneas b e c do inciso
III, e do inciso IV do artigo 14, da Resolução CONSEPE 110/2010.8

__________________________________________
8 Artigo 14,Resolução CONSEPE 110/2010
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