
FACULDADE LUCIANO FEIJÃO
COORDENADORIA DE EXTENSÃO

EDITAL 01/2018

A Coordenadoria  de  Extensão,  em conformidade  com a  direção da  Faculdade  Luciano Feijão,  torna
público o Edital de abertura de inscrições para submissão de Projetos de Extensão.

O Edital visa fomentar projetos que articulem o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, viabilizando a relação
transformadora  entre  a  Universidade  e  a  Sociedade,  através  do  estímulo  a  docentes  e  discentes  da
Faculdade Luciano Feijão para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, que resultem em projetos de
extensão.

1. OBJETIVOS DO EDITAL
a) possibilitar a interação e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
b) promover ações que causem impacto e transformação na sociedade;
c) motivar docentes e discentes a desenvolverem trabalhos de pesquisa que tenham como produto

projetos de extensão;
d) permitir  uma interação  dialógica  entre  docentes  e  discentes  da  Faculdade  Luciano Feijão e  a

sociedade local; e
e) estimular a visão interdisciplinar e interinstitucional.

2. INFORMAÇÕES GERAIS
a) Inscrições: 08/02/2018 a 28/02/2018;
b) Modelo de Projeto: Conforme Formulário de Projeto de Extensão constante no link: 

(http://flucianofeijao.com.br/novo/?page_id=1184) 
c) Entrega do projeto: protocolado com a assinatura da secretária Layane, enviado eletronicamente 

para o e-mail extensao@flucianofeijao.com.br, com cópia para teresa_mota@yahoo.com.br e 
sarah2mont@gmail.com;

d) Local: Coordenadoria de Extensão;
e) Horário: de 13h às 17h; de 18h às 22h (segunda-feira, terça-feira e sexta-feira) e quarta-feira e

quinta-feira 08h às 12h e de 13h às 19h, 
f) Seleção: de 01/03/2018 à 05/03/2018;
g) Divulgação dos projetos selecionados: 06/03/2018;
h) Reunião  dos  Coordenadores  dos  Projetos  selecionados  com  a  Coordenadoria  de  Extensão:

07/03/2018, às 14:00 em local a ser comunicado;
i) Vigência dos Projetos: 08/03/2018 a 07/06/2018.

3.  SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES
a) A cota de Projetos de Extensão estabelecida para o Edital possibilita a participação de 05 (cinco)

docentes como Professores-Orientadores  e  10 (dez)  discentes  na condição de  Estudantes-
Bolsistas.

b) O  Professor-Orientador  que  tiver  seu  Projeto  aprovado  receberá  um  incentivo  financeiro
correspondente à carga horária de 20 (vinte) horas/mês, cujo valor será estabelecido com base na
sua mais alta titulação de professor, de acordo com a tabela de remuneração da Faculdade Luciano
Feijão;

c) Os Estudantes-Bolsistas, que devem ser selecionados e indicados pelo Professor-Orientador até a
inscrição do Projeto, farão luz a  bolsa de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para cumprirem
carga horária de 10 (dez) horas semanais de atividades;
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d) O período de execução de cada Projeto será de 03 (três) meses. Os Professores-Orientadores
dos  Projetos  não  poderão  Coordenar  qualquer  outra  atividade  ainda  que  ligada  à  Gestão  ou
Coordenar Projeto de Pesquisa na Instituição, nem participar de Grupo de Estudo.

e) Não será permitida a acumulação de bolsas por parte dos estudantes, sendo facultado aos mesmos
a participação em outros projetos de extensão, como voluntários;

f) É permitida  a participação de docentes e  discentes na qualidade de voluntários  vinculados ao
Projeto,  desde  que  o  Professor-Orientador  faça  constar  do  Projeto  submetido  os  nomes  dos
participantes, na equipe de execução e os inclua no Plano de Trabalho a ser desenvolvido durante
a vigência da proposta;

g) O acompanhamento do desenvolvimento do Projeto será realizado pela Coordenadoria de
Extensão,  a  partir,  inclusive,  de  Relatórios  mensais  e  do  Relatório  final,  recebidos  dos
Professores-Orientadores, e de reuniões mensais, previamente programadas.

h) Os Professores-Orientadores dos Projetos, bem como os Estudantes-Bolsistas assinarão um termo
de outorga que deverá se entregue até o primeiro dia de vigência dos projetos.

4. SOBRE OS PROJETOS
O Edital fomenta a apresentação de propostas de Propostas dos seguintes Projetos. 
a) Projeto  de  caráter  unidisciplinar,  que  envolva  01  (um)  Professor-Orientador  do  curso

Psicologia,  que  já  vem trabalhando  com a  Comunidade  Gaviões,  desde  o  Edital  2017.2,
localizada as margens do Rio Acaraú, no entorno da Faculdade Luciano Feijão, trabalhando as
relações dos indivíduos com o entorno;

b) Projeto de caráter multidisciplinar que envolva 01 (um) Professor-Orientador em cada um
dos cursos de Direito, Administração, Psicologia e Engenharia Civil, para dar continuidade às
atividades desenvolvidas no Edital 2017.2 do Projeto “Desenvolvimento Territorial com Foco
no turismo de Sobral”, objetivando promover o desenvolvimento territorial da cidade de Sobral,
dinamizando a cadeia do turismo, com ênfase no turismo gastronômico, a partir do patrimônio
material e imaterial, valorizando os espaços verdes que propicie qualidade de vida da população,
em  consonância  com  a  Gerência  de  Turismo  da  Secretaria  do  Trabalho  e  Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de Sobral, conforme orientação a baixo:
- Administração desenvolverá a capacidade empreendedora do segmento de bares e restaurantes,
visando contribuir para o desenvolvimento econômico da região;
- Psicologia indicará melhorias - infraestrutura verde, a partir das variáveis do Índice Qualitativo
de  Áreas  Verdes  Públicas,  que  propicie  qualidade  de  vida  das  pessoas,  em  aspectos
ecológicos/ambientais e psicossociais;
-  Engenharia  Civil  apresentará  sugestão  de  melhorias  estéticas  às  pracas  como equipamentos
públicos de convivência, a partir dos indicadores identificados pela psicologia;
- Direito organizará a atuação dos empresários do segmento de bares e restaurantes a partir da
proposta de criação de uma associação.

  
5. COMPROMISSO DO PROFESSOR-ORIENTADOR E DOS ESTUDANTES-BOLSISTAS
5.1 Professor-Orientador:
a) Prestar  orientação  teórica  e  metodológica  aos  estudantes-bolsistas  em  todas  as  etapas  de

desenvolvimento do projeto e cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas/mês;
b) Comparecer à reunião de divulgação dos projetos selecionados, prévia a contratação; 
c) Apresentar Relatório Mensal à Coordenadoria de Extensão, com a descrição das atividades

desenvolvidas,  e  participar  de  reunião  mensal  de  acompanhamento  com  a  Coordenadoria  de
Extensão; 

d) Apresentar Relatório com os Resultados obtidos no Projeto no Encontro de Extensão da
Faculdade Luciano Feijão a realizar-se no atual semestre do ano corrente;

e) Entregar Relatório Final até o dia 21 de junho;
f) Incluir  o  seu nome nas  publicações  e  nos trabalhos  oriundos do Projeto fazendo referência  à

condição de “Orientador de Projeto de Extensão da Faculdade Luciano Feijão”;
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g) Apresentar  a Frequência  Mensal com a descrição  das atividades  desenvolvidas  em formulário
próprio  da  Coordenadoria  de  Extensão  e  assinada  pelo  Professor-Orientador  e  o  Bolsista.  O
Formulário deverá ser verificado e assinado pelo professor-orientador e entregue no dia da reunião
mensal de acompanhamento das atividades. 

5.2. Estudantes-Bolsistas:
a) Cumprirem a carga horária mensal de 40 (quarenta) horas de atividades e as atribuições que

lhe forem repassadas pelo Professor Orientador;
b) Apresentarem  os  Resultados  do  Projeto,  junto  com  o  Professor  Orientador,  no  Encontro  de

Extensão da Faculdade Luciano Feijão, a realizar-se no atual semestre do ano corrente;
c) Incluírem seus nomes nas publicações e nos trabalhos oriundos do Projeto fazendo referência à

condição de “Bolsista de Projeto de Extensão da Faculdade Luciano Feijão”;
d) Participarem de reunião mensal de acompanhamento com a Coordenadoria de Extensão. 

       6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
6.1. Professor-Orientador:

a) Formulário  de  Projeto  (http://flucianofeijao.com.br/novo/?page_id=1184)  devidamente
preenchido, sendo uma cópia impressa e outra em arquivo eletrônico;

b) Currículo Lattes atualizado e impresso;

6.2. Estudantes candidatos às bolsas:
a) Histórico escolar atualizado; 
b) Cópia da guia de matrícula atual;
c) Cópia do RG e CPF;
d) Currículo Lattes atualizado e impresso.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO
a) A Seleção será feita pela Coordenadoria de Extensão. Posteriormente, será aprovado pela Diretoria

Geral;
b) Os critérios levarão em conta:

1. Coerência e correção da linguagem.
2. Preenchimento correto do formulário.
3. Relevância e contribuição social.
4. Metodologia adequada aos objetivos do projeto.
5. Exequibilidade da proposta.
6. Bibliografia atualizada e adequada ao tema.
7. Correspondência entre a formação do proponente e a proposta apresentada.
8. Correspondência entre a experiência profissional do proponente e a proposta apresentada.

8. DO CANCELAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO
São motivos de cancelamento de bolsa ou substituição de bolsista, apresentado por escrito
pelo Professor-Orientador:
a) Insuficiência de desempenho.
b) Término da graduação.
c) Obtenção de bolsa em outra agência. 
d) Abandono e trancamento de curso. 
e) Desistência do estudante. 
f) Impossibilidade do orientador. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
Será motivo  de desclassificação o não-cumprimento  de qualquer  item deste  Edital.  Os casos  
omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Extensão e pela Diretoria Geral da
Faculdade Luciano Feijão.
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Sobral, 08 de fevereiro de 2018.
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