
Resultado do PROBEX 2012 

O Comitê Assessor de Extensão da UFCG esteve reunido no periodo de 9 a 12 de abril 

para avaliação dos projetos inscritos para o Programa de Bolsa de Extensão – PROBEX, 

para o ano de 2012. Foram inscritos 210 propostas de projetos individuais, 11 

programas, além dos projetos dos PVS nos campi de Cuite, Sousa e Cajazeiras. O 

Comitê é constituido por representantes dos centros de todos os campi da UFCG. Além 

dos assessores de extensão, participam também professores convidados para a 

avaliação. 

A leitura cuidadosa de todas as propostas serve não para reprovar projeto, mas, 

sobretudo, para recomendar bolsa para o projeto. Os projetos que não forem 

contemplados com bolsa não estão impedidos de se realizarem. Se os professores 

coordenadores desejarem desenvolvê-los deverão seguir os mesmos passos dos 

projetos contemplados com bolsa. Estes passos são a escolha dos alunos voluntários e 

o encaminhamento mensal da frequencia e do formulário de acompanhamento a para 

a PROPEX para, ao final do ano, possamos certificar todos os participantes do projeto.  

Os coordenadores com projetos contemplados com bolsa deverão organizar o 

processo seletivo para o aluno bolsista. Nos centros onde há a assessoria de extensão 

deverão, junto a esta, definir o local da seleção, fazer a divulgação no centro ou nas 

unidades acadêmicas para conhecimento dos alunos. A seleção poderá ser feita 

através de uma entrevista ou mesmo utilizando-se de critérios definidos pelos 

coordenadores. É importante observar se o aluno é concluinte ou não, se reune 

condições para o desenvolvimento das atividades do projeto. Os projetos de extensão 

devem ser desenvolvidos pelos alunos com o acompanhamento de professores.  

Neste ano a PROPEX não se fará presente na seleção de bolsista nos campi fora de 

sede, em razão de contenção de despesas com diárias. Nos centros localizados no 

campus sede poderemos se fazer presente, desde que os coordenadores ou as 

assessorias de extensão nos comuniquem do calendário das seleções. Após a seleção 

de bolsista de cada centro, deverá ser encaminhada a PROPEX a relação de alunos 

bolsistas com todas as informações necessárias, desde dados pessoais a informações 

bancárias. 



A partir do dia 2 de maio, os projetos devem ser iniciados. Serão marcadas reuniões 

em cada centro para assinatura dos termos de compromisso e discussão de pontos 

importantes para o desenvolvimento dos projetos. 
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