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EDITAL PROEX/UFT N° 08/2019
CHAMADA PÚBLICA PARA COORDENADORES DO
PROGRAMA DE ACESSO DEMOCRATICO A UNIVERSIDADE (PADU)
A Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Comunitários – Proex/UFT torna público o edital de chamada pública para
seleção de coordenadores do Programa de Acesso Democrático à Universidade (PADU) nos
câmpus da UFT. Os selecionados serão os responsáveis pela coordenação do Programa nas cidades
onde a UFT possui câmpus e irão seguir o cronograma de execução estabelecido pela Proex/UFT,
durante o ano de 2019.
1 DOS OBJETIVOS
1.1 Selecionar coordenadores do Programa de Acesso Democrático à Universidade (PADU), em 04
(quatro) câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT);
1.2. Padronizar os procedimentos que norteiam o PADU, visando a democratização das condições
de acesso a Universidade e a contribuição para promoção da inclusão social pela educação por meio
da extensão.
2 REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1 São condições para inscrição:
a) Ser servidor ativo do quadro permanente da UFT;
b) Ter experiência na área de extensão universitária;
2.2 Os requisitos acima serão verificados pelo Currículo Lattes.
3 DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA PROEX
3.1 Receber as propostas apresentadas;
3.2 Designar banca de avaliação para análise das propostas apresentadas;
3.3 Designar os coordenadores do programa em cada câmpus da UFT;
3.4 Elaborar, juntamente com os coordenadores do programa, o edital de seleção dos bolsistas;
3.5 Disponibilizar agenda de reuniões periódicas com os coordenadores do programa;
3.6 Apoiar a implantação do PADU nos câmpus selecionados, providenciando o pagamento dos
bolsistas;
3.7 Certificar os coordenadores ao final da sua participação no programa ou quando solicitado.
4 DAS RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR SELECIONADO
4.1 Coordenar as ações de implantação e execução do PADU, conforme a proposta apresentada;
4.2 Acompanhar o processo de seleção dos bolsistas do Programa, de acordo com Edital de seleção
proposto pela Proex/UFT no seu câmpus de atuação;
4.3 Viabilizar a estrutura logística para realização das aulas;
4.4 Estabelecer parcerias, visando a divulgação e a estruturação do Programa;
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4.5 Prestar as informações relativas ao Programa, sempre que solicitadas pela Proex/UFT;
4.6 Informar mensalmente à Proex/UFT as frequências dos bolsistas e dos alunos participantes do
Programa;
4.7 Manter atualizado os arquivos administrativos do programa;
4.8 Manter atualizado os arquivos digitais (banco de dados) do programa;
4.9 Promover atividades (seminários, congressos e eventos) visando a divulgação do programa;
4.10 Orientar e esclarecer os participantes, professores e equipes envolvidas nos programas;
4.11 Convocar as equipes envolvidas, quando necessário, a desenvolver atividades pertinentes ao
bom desempenho das ações dos programas;
4.12 Criar em conjunto com a Proex/UFT instrumentos de acompanhamento e avaliação;
4.13 Elaborar relatórios parciais no decorrer das atividades;
4.14 Elaborar relatório final, quando findada as atividades do programa.
5 DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições estarão abertas no período de 26 de fevereiro até o dia 08 de março de 2019 por
meio do Formulário de Inscrição (anexo I);
5.2 Para efetivar a inscrição o (a) candidato (a) deverá inserir todas as informações solicitadas no
formulário e encaminha-lo para o e-mail: comunitarios@uft.edu.br, com o assunto “Inscrição
PADU 2019”;
5.3 Caso seja verificada duplicidade de inscrição, será considerada a última enviada;
5.4 O (a) candidato (a) é o (a) único (a) responsável pelo correto preenchimento do Formulário de
Inscrição;
5.5 Serão aceitos os inscritos que atenderem os requisitos deste edital;
5.6 O (a) candidato (a) que não informar no Currículo lattes os requisitos exigidos no item 2.1 não
terá sua inscrição homologada.
6 DO RESULTADO
6.1 A divulgação nominal dos coordenadores selecionados será disponibilizada no site da UFT,
conforme cronograma (item 7 deste edital).
7 DO CRONOGRAMA DO EDITAL
7.1 O edital seguirá o seguinte cronograma:
ETAPAS

DATAS

Publicação do edital

26/02/2019

Período de inscrição

26/02 a 08/03/2019

Resultado provisório

11/03/2019

Recurso contra o resultado provisório

11/03 e 12/03/2019
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Resposta aos recursos

13/03/2019

Divulgação do resultado final

13/03/2019

*Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: comunitarios@uft.edu.br

7.2 O resultado das etapas do Edital será disponibilizado na página oficial da UFT, cabendo ao
candidato/a acompanhar o processo.
8 DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O ato de inscrição implica na aceitação automática dos termos deste edital;
8.2 No descumprimento de alguma das exigências de quaisquer itens deste edital o (a) candidato (a)
será considerado inapto a ser um avaliador;
8.3 A Proex/UFT não se responsabilizará por inscrições não concluídas e não recebidas por motivos
de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de
comunicação e de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;
8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos
Comunitários (Proex/UFT).
9 MAIS INFORMAÇÕES
Diretoria de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas;
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proex/UFT);
Fone: (63) 3229-4036;
E-mail: comunitarios@uft.edu.br.

Palmas - TO, 26 de fevereiro de 2019.

MARIA SANTANA FERREIRA DOS SANTOS MILHOMEM
Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários
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NAANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO DA PROPOSTA
DADOS DO REPONSÁVEL
Nome do Responsável:
Telefone:

E-mail:

Câmpus:
REALIZAÇÃO DAS AULAS
Local:
Dias das aulas:
Estimativa de número de vagas:
PARCERIAS
Informar parceiros e descrever contrapartidas oferecidas:

RESUMO DA PROPOSTA
Descreva a importância deste Programa para a sua região:

*Anexar Currículo Lates

Horário:

