
 

 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO, PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO (NUEP) 

 

EDITAL Nº 28/2018 

CONVOCAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA 

PROJETOS DE EXTENSÃO DOS CURSOS DA FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE  

 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN), em uso de suas atribuições 

legais e regimentais, através do Núcleo de Extensão e Pesquisa (NUEP) torna 

público o presente Edital de submissão de propostas para Projetos de Extensão dos 

Cursos de Graduação da Faculdade de Juazeiro do Norte. 

 

1.0 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA                                                    

1.1 Os Projetos de Extensão são instrumentos eficazes na formulação e aplicação 

das Políticas de Iniciação Científica e de Pesquisa da FJN e na qualificação de 

estudantes de Cursos de Graduação, reforçando os Grupos de Pesquisa da FJN 

através da estruturação e fortalecimento das linhas de pesquisa e das condutas que 

venham a incidir sobre o desenvolvimento científico e sobre o desenvolvimento 

regional, bem como para a prestação de ações relevantes e dirigidas à comunidade. 

 

2.0 DESTINATÁRIOS E FORMAS DE CONCESSÃO DAS BOLSAS 

2.1 A bolsa será concedida para os docentes orientadores de projetos na forma de 

remuneração de 2(duas) horas semanais, podendo este acumular no máximo 2 

(dois) projetos (2 bolsas). A remuneração da Bolsa de Extensão somente será 

creditada ao docente bolsista após a recepção dos respectivos comprovantes 

(Relatórios de Frequência, Relatório Parcial/Final), nos prazos indicados neste 

Edital.   

2.2 Os Discentes participantes do Projeto de Extensão, objeto deste Edital, apenas 

terão direito a um Certificado de participação nas Atividades preconizadas, com o 

número de horas dedicadas, conforme a comprovação de frequência. 



2.3 Os projetos serão julgados por uma Comissão instituída pelo Núcleo de 

Extensão, Pesquisa e Pós Graduação (NUEP-FJN). Os Projetos de Extensão 

deverão ter relevância dentro dos seus temas.  

 

3.0 INSCRIÇÃO 

Os Projetos de Extensão juntamente com os documentos comprobatórios deverão 

ser entregues na Coordenação de Curso, das 8h às 12h, de 15 a 20 de Agosto de 

2018.  

 

4.0 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO ORIENTADOR 

4.1 Projeto de Extensão seguindo o modelo NUEP (site FJN); 

4.2 Currículo Lattes atualizado, impresso na forma expandida e diretamente da 

Plataforma Lattes (www.lattes.cnpq.br), formato pdf, contendo informações sobre a 

produção científica e tecnológica do pesquisador nos últimos cinco anos; 

Obs. O professor candidato ainda deverá enviar uma cópia do projeto (em formato 

.pdf) para o endereço eletrônico nuep@fjn.edu.br com o “assunto” “Projeto de 

Extensão do Professor do Curso de...”;  

 

5.0 REQUISITOS, DEVERES E DIREITOS DO ORIENTADOR. 

5.1 Ser professor(a) em pleno exercício de suas atividades na Faculdade de 

Juazeiro do Norte de Agosto de 2018 a Agosto de 2019;  

5.2 Ter disponibilidade para orientar e supervisionar as atividades do Projeto de 

Extensão; 

5.3 Selecionar o(s) estudante(s) com perfil e desempenho acadêmico compatível 

para a execução das atividades previstas; 

5.4 Após a seleção dos Discentes que participarão do Projeto, o Orientador fará 

comunicação à Coordenação do Curso ao qual o Projeto estará ligado, e juntará os 

seguintes documentos dos selecionados: Histórico Escolar, RG, Foto 3x4, e Termos 

de Anuência (Discente/Orientador) que serão remetidos ao NUEP; 

5.5 Acompanhar as atividades de extensão do estudante e orientá-lo nas diversas 

fases da pesquisa como a elaboração de Relatório Parcial (Fevereiro, 2019), 

Relatório Final (Agosto, 2019) e apresentação de trabalho(s) na X Semana de 

Iniciação Científica da FJN (Outubro, 2018) e em outros eventos científicos; 

http://www.lattes.cnpq.br/


5.6 Desvincular o estudante, caso o mesmo seja faltoso e apresente baixo 

desempenho. 

6.0  AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E VIGÊNCIA DOS PROJETOS 

6.1 A Comissão de Projetos de Pesquisa e Extensão fará avaliação dos projetos no 

período de 21 e 22 de Agosto de 2018. 

 

7.0 DO RESULTADO FINAL 

7.1 O NUEP divulgará o resultado geral no dia 23 de Agosto de 2018. 

7.2 Os projetos eleitos pela Comissão terão vigência de 01 de Setembro de 2018 a 

31 de Agosto de 2019. 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Todos os comprovantes (Relatórios de Frequência, Relatório Parcial/Final do 

Projeto), devidamente digitados e assinados) deverão ser entregues no NUEP (em 

cópia física e uma via eletrônica (pdf) para nuep@fjn.edu.br, nos respectivos prazos 

abaixo especificados: 

ATIVIDADE PRAZO 

Lançamento do Edital 15 de Agosto de 2018 

Período de Submissão dos Projetos 15 a 20 de Agosto de 2018 

Resultado da Seleção 22 de Agosto de 2018 

Reunião com Coordenadores dos Projetos 28 de Setembro de 2018 

Abertura do Edital para Discentes 23 de Agosto de 2018 

Período de Inscrição para os Discentes 23 a 28 de Agosto de 2018 

Período para Seleção dos Discentes 28 a 31 de Agosto de 2018 

Resultado da Seleção dos Discentes 31 de Agosto de 2018 

Inicio das Atividades 01 de Setembro de 2018 

Frequências Mensais Dia 23 de cada mês 

Relatório Parcial 28 de Fevereiro de 2019 

Relatório Final 30 de Agosto de 2019 

   

Os casos omissos nesse edital serão resolvidos pela direção geral dessa instituição. 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se 

Juazeiro do Norte, 15 de Agosto de 

2018. 

 

José Marcondes Macedo Landim 

Diretor Geral da FJN 

mailto:nuep@fjn.edu.br

