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EDITAL N° 034/2017 – PROEX/UFT
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PÚBLICA PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSAS DE
EXTENSÃO
A Universidade Federal do Tocantins(UFT), por meio da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, torna público o resultado final do Edital PROEX nº
20/2017 de seleção de bolsas de extensão na modalidade PIBEX Acadêmico, de acordo como os
termos a seguir:
1.

DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS COM BOLSA

1.1
Expirado o prazo para interposição de recurso, segue lista das propostas classificadas e
contempladas com bolsa:
TÍTULO DA PROPOSTA
A Geografia do Tocantins em escola pública da zona rural do entorno de Araguaína, Tocantins
“Atividades de Educação Alimentar e Nutricional para pacientes Pré e Pós Operatório de
Cirurgia Bariátrica”
A Feira Agroecológica como construção de mercado alternativo aos produtores em transição
agroecológica na região de Palmas - TO
Ação de Promoção de Educação em Energia Elétrica e Análise da Viabilidade de Inserção da
Matriz Solar nas Casas Populares da Quadra 1303 Sul
Ambulatório de Bariátrica - AMBBAR
Anatomia para Todos: A Universidade aberta à Comunidade
Atas da Câmara Municipal de Arraias - TO – 1960 a 1968.
Atendimento clínico-cirúrgico de animais recebidos no Centro de triagem de animais
silvestres (CETAS) - TOCANTINS
Debate em Mira
EDIS Feministas - Encontro de Diálogos Interdisciplinares sobre Feminismos e Estudos Queer
Educação, saúde e tecnologias: produção, edição e compartilhamento de videoaulas
Fabrica de Software da Ciência da Computação
Feira das Profissões - UFT-Gurupi
Horta Comunitária e Feira Agroecológica da UFT
Levantamento da fauna afetada por queimadas na Micro Região de Araguaína e educação da
população como meio de prevenção de focos de queimadas.
“Meu corpo, minhas regras”: conversando sobre direitos sexuais e reprodutivos
Oficina de Validação do Caderno de Gestão do Programa Academia da Saúde no Território
Nacional
Oficinas de Orientação Profissional para Jovens Estudantes de Uma Escola Pública

Programa de desenvolvimento com finalidade social no curso de Engenharia Civil UFT
Promoção da Alimentação Saudável com Foco na Saúde Cardiovascular para Acadêmicos da
Universidade da Maturidade – UFT.
Promovendo a Descolonização das áreas verdes do Câmpus e o empoderamento dos
estudantes Indígenas e Quilombolas
Roda de conversa com Idosos
Turismo em Debate
1.2
As 23 propostas acima listadas obtiveram as maiores pontuações nas avaliações ad hoc, e
foram classificadas e contempladas com uma bolsa de extensão por projeto, em conformidade
com o Edital Nº 20/2017 – PROEX/UFT;
1.3
As propostas contempladas estão listadas em ordem alfabética, e a posição na lista não
representa a ordem de classificação;
1.4
Em caso de desistência da bolsa por parte do proponente, ou eventual desclassificação da
proposta por descumprimento do Edital identificado na fase de envio da documentação, a ou as
bolsas será/serão destinadas às propostas suplentes, seguindo a ordem de classificação.
2.

DAS PROPOSTAS SUPLENTES

2.1

As propostas abaixo listadas foram classificadas, porém não contempladas, e figuram

como suplentes:
Ordem de
Suplência

TÍTULO DA PROPOSTA

1º

Descarte consciente de lixo eletrônico -UFT

2º

Promoção do Envelhecimento ativo aos Idosos Alunos da Universidade da
Maturidade.

3º

Educação ambiental e prevenção contra acidentes com arraias e piranhas nas
praias do Tocantins

4º

Monitoria para a Brinquedoteca Mário de Andrade

5º

Estudo de viabilidade econômica e tecnológica para implementação de sistema de
bombeamento de água movido à energia solar para agriculta familiar.

6º

Vem ser UFT

7º

Efeito de um Programa de Exercício Físico com Resistência Elástica nos
Parâmetros glicêmicos de Diabéticos Tipo II de Tocantinópolis/TO

8º

Produção Orgânica e Controle Alternativo de Pragas do Mamão Papaia (Carica
papaya L.) em Gurupi Tocantins

9º

Territorialidade e Gênero: o Papel da Mulher na Compreensão das Políticas
Públicas no Espaço Urbano em Porto Nacional - TO - Possibilidades e
Perspectivas
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2.2

10º

Diagnóstico anatomopatológico e histopatológico de animais silvestres
provenientes do centro de triagem de animais silvestres de Araguaína - TO

11º

Astronomia e divulgação científica nas escolas de educação básica da cidade de
Araguaína.

12º

Trilha Ecológica Cerrado Verde

13º

Trilhas ecológicas como estratégia de Conservação da fauna do Cerrado

14º

DOIS PONTOS 2017

15º

Educação Ambiental: Os impactos ambientais e as vantagens da utilização de
polímeros em sistemas de tratamento de água.

16º

Divulgando o NEUCIDADES

17º

Cine Debate: ditadura em Cena

18º

Caminho dos sonhos

A ordem de suplência indica a classificação das propostas com as melhores notas obtidas,

entre as suplentes, nas avaliações ad hoc, e será seguida para convocação nos casos de
desistência ou desclassificação de proposta(s) inicialmente contempladas;

3.

DA DOCUMENTAÇÃO DOS BOLSISTAS

3.1. Os coordenadores das ações contempladas com bolsas, conforme item 1 deste Edital,
deverão encaminhar os seguintes documentos para formalização da concessão da bolsa:
a) Cópia digitalizada (legível) de RG e CPF do bolsista selecionado;
b) Histórico curricular, com coeficiente de rendimento, do bolsista;
c) Cópia digitalizada (legível) dos dados da conte corrente em nome do aluno bolsista (não são
aceitas contas conjunto, ou em nome de terceiros);
d) Cópia digitalizada (legível) do comprovante de endereço do bolsista;
e) Cópias digitalizadas do Termo de Compromisso do bolsista e do Termo de Disponibilidade de
Tempo do bolsista, devidamente preenchidos e assinados pelo aluno bolsista e pelo
Coordenador;
3.2. Os termos estão disponíveis na aba de documentos da PROEX e podem ser baixados
clicando AQUI e AQUI;
3.3. Toda a documentação deverá ser digitalizada em alta resolução (de modo a conferir nitidez e
legibilidade), e encaminhada para o endereço de e-mail: pibex@uft.edu.br.
4.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitora de Extensão, Cultura e
Assuntos Comunitários (PROEX).
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3.2. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8260, e pelo e-mail
extensao@uft.edu.br.

Palmas-TO, 09 de junho de 2017.

DIMAS MAGALHÃES NETO
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Pro tempore)
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