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EDITAL CAAPE 003/2019 DE SELEÇÃO DE BOLSISTA DE EXTENSÃO  

 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de um bolsista de extensão 

para atuar no âmbito da Atividade de Extensão “Entre continentes: a presença do Programa 

Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) na UFSCar”, Processo 23112.001282/2019-19, sob 

a coordenação de Eliana Marques Ribeiro Cruz. As bolsas referem-se ao período de [agosto a 

dezembro de 2019] e equivalem ao montante de R$ 320,00 por mês. 

 

Resumo do Projeto: 

O Programa Estudante Convênio de Graduação, conhecido como PEC-G, faz parte de uma política 

de cooperação internacional entre países do eixo-sul do mundo. A UFSCar é signatária deste 

programa desde os anos 70 e o primeiro registro de estudante PEC-G na Universidade data do ano 

de 1973. Os estudantes PEC-G são oriundos de países do Continente Africano, Américas Latina e 

Central: Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Jamaica, Angola, Colômbia, El Salvador, Honduras, 

República Dominicana, Moçambique, Benin, Paraguai, Peru, Equador, Venezuela, Guiné-Bissau, 

Gana, Bolívia e República Democrática do Congo. Atualmente, estudam na UFSCar, 40 estudantes 

PEC-G, distribuídos nos campi São Carlos (29), Araras (04) e Sorocaba (07). Destes 17 são 

africanos e 23 latino-americanos, presentes nos cursos das Engenharias, Ciências Biológicas, 

Saúde e nas Ciências Humanas. A diversidade cultural trazida por esses estudantes volta nosso 

olhar para o modo como lidamos com as diferenças culturais e o quanto esses momentos de 

interação ampliam as percepções de mundo. Assim, a presença de estudantes de diferentes 

países contribui para a convivência em sociedade, considerando a diversidade e as diferenças. É 

importante frisar que além de serem estudantes da UFSCar, essas pessoas estão em contato e 

estão inseridas na cidade de São Carlos, relacionando-se com seus  moradores. Em uma 

perspectiva mais ampla, podemos afirmar que as presenças dos estudantes PEC-G na UFSCar e 

na cidade de São Carlos possibilita a educação das relações étnico-raciais. Ou seja, as presenças 

desses estudantes têm relevância social dentro e fora da universidade. Assim, este projeto tem 

como objetivo resgatar o histórico do Programa Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) na 

UFSCar por meio de exposição fotográfica que ilustre a presença da diversidade cultural dos 

estudantes PEC-G na UFSCar e a construção de uma página vinculada ao site da UFSCar que 

permita armazenar e tornar públicas as histórias e os relatos dos egressos PEC-G.  
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Atividades do Bolsista: Coletar e organizar informações acerca do histórico do PEC-G na 

UFSCar e dos contatos dos estudantes egressos e dos atuais, valendo-se de diferentes fontes: 

resgate de arquivos documentos disponíveis em alguns setores da Universidade; coletar e 

organizar as fotos para a exposição, contatando egressos e estudantes atuais do PEC-G. Esse 

contato será feito por diferentes formas: e-mails, mensagens em redes sociais ou pessoalmente. 

Neste contato, além da proposta do resgate fotográfico, será feito o convite para que os egressos 

relatem, por meio de vídeos ou por escrito, a experiência de terem sido estudantes PEC-G e sobre 

sua atuação profissional. Auxiliar na seleção e organização da exposição fotográfica e participar do 

evento de abertura da exposição fotográfica.  

Poderão se inscrever estudantes de graduação da UFSCar que atenderem às seguintes condições: 

1)    estiver, no ato da inscrição, com a matrícula ativa em qualquer curso de graduação do Câmpus 

São Carlos; 

2)   ser estudante estrangeiro (que vieram para cursar graduação completa) na UFSCar, e 

3)  demonstrar interesse pelo projeto e disponibilidade de 12 horas semanais para se dedicar à 

realização do mesmo. 

O processo de seleção será constituído das seguintes etapas:   

Etapa 1: análise do histórico escolar e da carta de manifestação de interesse no projeto. 

Etapa 2: entrevista, para os candidatos que atenderem às condições para inscrição. 

Os critérios de seleção que serão pontuados para classificar as pessoas candidatas à bolsa de 

extensão são: 

a)  participação em projetos ou organizações sobre estrangeiros e suas culturas; 

b)   ser bolsista do Programa de Assistência Estudantil (bolsa alimentação e/ou moradia); 

c)    tempo de vínculo com a UFSCar como estudante, e  

d)   média ponderada total, conforme histórico escolar. 

Inscrição para seleção: de 06 a 11 de agosto de 2019, através de envio de e-mail para 

elianamrc@ufscar.br contendo: 

 Nome 

 RA 

mailto:elianamrc@ufscar.br


 

3 
 

 Forma de ingresso na UFSCar 

 Cópia do Histórico Escolar (completo e atualizado) 

 Carta de manifestação de interesse com os seguintes itens: apresentação (quem sou? que 

curso faço? por que me interessei pelo projeto?); sua participação em projetos ou 

organizações sobre estrangeiros e suas culturas (de quais projetos ou organizações já 

participei?) 

  das políticas de ações afirmativas (de quais projetos ou organizações já participou?) 

 Declaração de que não possui bolsas de iniciação científica, PIBID, de extensão ou afins. O 

(a) bolsista de extensão não pode receber outra bolsa por programas oficiais, o que inclui as 

bolsas da FAI-UFSCar. É possível receber bolsas de extensão em paralelo ao recebimento 

de bolsas ou auxílios de permanência. 

 Indicar, também, se tem interesse em participar do projeto como monitor/a voluntário/a 

As entrevistas serão realizadas nos dias 12 e 14 de agosto deste ano. O horário e local das 

entrevistas serão comunicados por e-mail. 

O horário das entrevistas será comunicado por e-mail no dia 12 de agosto pela manhã. 

Outros monitores voluntários poderão ser selecionados para este projeto com base neste edital. 

O resultado do processo de seleção será divulgado em 19 de agosto de 2019, no site da ProGrad 

(prograd.ufscar.br). 

O/a bolsista selecionado/a precisará contatar a coordenação do projeto no dia 19 de agosto em 

horário a ser combinado para que seja possível o cadastramento no sistema ProExWeb. 

 

São Carlos, 05 de agosto de 2019. 

 

 Eliana Marques Ribeiro Cruz 

Coordenadora do Projeto de Extensão 

http://www.prograd.ufscar.br/

