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Edital – Seleção Discentes ProBEx 2013 
 

ETAPA SELETIVA 
 

 
A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - CoPPEx - da Faculdade de Ciências 

Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína - FAHESA, torna público o presente Edital para abertura de 
inscrições visando à  seleção de candidatos à bolsas do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
EXTENSÃO ACADÊMICA - ProBEx. 

 
1. Das Inscrições: 

1.1 Período: de 30 de Janeiro de 2013 a 08 de Fevereiro 2013, até às 18hs. 
 

1.2 Local: sala E4, Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – CoPPEx. 
 

1.3 Documentos exigidos: 
a) Histórico escolar atualizado do aluno, fornecido pela Secretaria Geral da FAHESA; 
b) Fotocópia do comprovante de matrícula na FAHESA; 
c) Fotocópia dos documentos pessoais (CPF, RG) do aluno; 
d) Ficha de identificação contendo: 

• Foto 3X4 atual; 
• Dados pessoais; 
• Endereço, fone e email de contato; 
• Programa de Extensão pretendido e respectivo coordenador. 

 
1.4 Cotas disponíveis: 

1.4.1 Duas (2) bolsas pelos Programas de Extensão: 
1)  Programa: Educação Tributária para Jovens e Adolescentes. 

 - Coordenadora: Professora Esp. Evilane Leão Cordeiro 
 
2) Programa: Implantação de professores facilitadores na Escola Adventista de Araguaína 

para atuação junto ás crianças com Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil.  

 - Coordenadora: Professora Me. Joana Margarida Borges 
 
3)  Programa: CIM: Centro de Informação sobre Medicamentos 

 - Coordenadora: Professora Esp. Lânea Kalliny Alves 
 
4)  Programa: Caminhando para saúde 

 - Coordenador: Professor Me. Romolo Falcão Marbá 
 
1.4.2 Valor da Bolsa Discente: R$ 280,00 mensais, através de desconto na mensalidade. 

 
1.5 Seleção:  14 de Fevereiro de 2013 

1.5.1 Forma de seleção: Análise de rendimento acadêmico 
 
1.6  Divulgação dos Resultados:  15 de Fevereiro 2013 

 
1.7  Período de Vigência da Bolsa: Março de 2013 a Dezembro de 2013. 



2. Dos Requisitos para Inscrição: 
a) Ser estudante regularmente  matriculado  em curso  de  graduação  da  FAHESA/ITPAC  e  estar,  no 

máximo, no ante-penúltimo período quando do início da vigência da bolsa; 
b) Apresentar registro de matrícula em curso de graduação com desempenho acadêmico compatível com a 

atividade de extensão, comprovado pelo histórico escolar, sem reprovação por média em disciplina 
correlata à área de desenvolvimento de seu trabalho no programa; 

c) Não possuir bolsa da FAHESA; 
d) Atender às exigências e aos critérios estabelecidos no Programa de Extensão da FAHESA. 

 
3. Dos Compromissos do Bolsista: 

3.1  Apresentar  à  CoPPEx,  mensalmente,  semestralmente  e  ao  final  da  vigência  da  bolsa,  relatório 
contendo os resultados do trabalho desenvolvido até o dia 20 de cada mês. 

3.2  Dedicar-se integralmente às atividades referentes ao seu curso de graduação e ao Plano de Trabalho 
apresentado para a bolsa, com dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais para este, ou de acordo 
com o planejamento do programa. 

3.3  Fazer  referência  à  sua  condição  de  bolsista  da  FAHESA/ProBEx  nas  publicações  e  trabalhos 
apresentados. 

3.4  O  não  cumprimento  dos  Compromissos  do  Bolsista  pode  importar  na  sustação  do  pagamento, 
cancelamento da bolsa e/ou impedimento para concorrer a nova bolsa, com prejuízo da necessidade 
de devolução à FAHESA, em valores atualizados, da(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente 
caso os requisitos e compromissos acima estabelecidos não sejam cumpridos. 

 
4. Disposições Finais: 

4.1 Demais  situações  não  contempladas  no  presente  Edital  seguem a  regulamentação  específica  da 
FAHESA. 

4.2  Informações adicionais referentes a esse Edital poderão ser obtidas junto à Coordenação de Pós- 
graduação, Pesquisa e Extensão – CoPPEx,  através do telefone: 3411-8526. 

 
 
 
 
 

Araguaína-TO, 30 de Janeiro de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Márcia Maria Savoine 
Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da FAHESA 

Coordenadora do ProBEx 


