
 

 

EDITAL Nº 04/2020  
Programa de Desenvolvimento de Extensão  

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
 

O Diretor Geral do Instituto Metropolitano de Ensino Superior faz saber a todo corpo 

docente e discente que estão abertas, na Central de Atendimento ao Aluno da 

Instituição, no período de 07 de fevereiro a 06 de março de 2020, as inscrições para 

seleção de bolsas de projetos de extensão apresentados por docentes, para o ano de 

2020. 

 

I – Dos projetos 

Os projetos serão selecionados, nos termos deste Edital, para integrarem-se ao 

Programa de Desenvolvimento de Extensão (PRODEX) do Instituto Metropolitano de 

Ensino Superior, tendo como proposta a viabilização de ações de integração da 

Instituição com a sociedade.  

 

II – Do fomento 

1- A instituição se compromete a fornecer, para o docente horista e aluno 

participante do Programa de Desenvolvimento de Extensão, mensalmente, bolsa 

no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) durante o período de execução do 

projeto ou programa.  

2- Serão distribuídas, para docentes horistas, 2 (duas) bolsas por ano para no valor 

acima citado, caso o projeto de extensão apresentado seja aprovado pela 

Coordenação de Extensão. 

3- Serão distribuídas para os alunos, no máximo, 4 (quatro) bolsas por ano, 

referentes a 4 (quatro) programas/projetos - uma bolsa por programa/projeto. 

4- Estas bolsas (tanto para docentes horistas quanto para discentes) serão pagas 

por um período de nove meses, março a novembro – sendo que nos meses de 

Junho e Julho a bolsa será paga proporcionalmente conforme período letivo. 

5- O benefício será pago a partir da assinatura do contrato.  

 

III – Do concurso 

1- Os docentes, ao se inscreverem, deverão assinar declaração atestando estar 

cientes do regulamento do Programa, bem como do formulário de solicitação de 

projetos/programas de extensão, que deverão ser obtidos na Central de 

Atendimento ao Aluno. Caso o projeto/programa inclua a participação de 

discentes, estes também deverão assinar a declaração mencionada. 



 

 

2- O processo de seleção dos projetos/programas de extensão será realizado pela 

Coordenação de Extensão respeitando o ítem IV deste edital, sendo o resultado 

publicado até o dia 13 de março de 2020. 

3- Os docentes que obtiverem seus projetos/programas aprovados pela 

Coordenação de Extensão e que optarem por processo seletivo para 

classificação dos alunos deverão fazê-los por prova e/ou entrevistas entre os 

candidatos que manifestarem interesse pelo referido projeto/programa até o dia 

19 de março. 

4- Só poderão participar dos projetos/programas de extensão os alunos que 

estiverem cursando todas as disciplinas de seu período ou fase, e que não 

apresentem pendências acadêmicas. 

 

IV – Das propostas 

1-  Neste ano de 2020 serão priorizados projetos que tenham relação com 

prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cujo vetor seja o mosquito 

Aedes Aegypti e projetos relacionados a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, Africana e Indígena. 

 

V – Disposições Finais: 

 

I – Dos projetos não contemplados com bolsa 

Os projetos inscritos neste edital e não contemplados com a oferta de bolsa, 

aprovados pela Coordenação de Extensão, poderão ser executados caso haja 

interesse de seus proponentes. 

 

II – Do acolhimento de propostas no decorrer do ano 

A Coordenação de Extensão poderá receber e aprovar projetos para comporem o 

Programa de Desenvolvimento de Extensão, sem a concessão de bolsa, durante 

todo o ano letivo.  

 

Ipatinga, 07 de fevereiro de 2020. 

 

Vinícius Lana Ferreira 

Diretor Geral 

 

                                          


