EDITAL 001/2020– PROEC/COEX
CHAMADA PARA RECOMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE EXTENSÃO (COEX).

Da Finalidade
Considerando o término da vigência da composição do Comitê de Extensão da UENP em abril de
2020, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) torna pública a presente chamada para a
manifestação de interesse de docentes efetivos da UENP em regime de 40 horas semanais, e no
exercício de suas atividades, em compor o COEX nas seguintes áreas da extensão: Saúde, Educação,
Cultura, Comunicação, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Justiça, Tecnologia e Produção, e
Trabalho.

Dos Objetivos do COEX
I - Deliberar sobre:
a) Concessão de bolsas do Programa Institucional de Iniciação a Extensão da UENP;
b) Processos seletivos/avaliativos internos, demandados pela PROEC;
c) Relatórios parciais e finais de projetos, programas e bolsas de extensão, demandados pela PROEC;
II - Participar da organização e acompanhamento das atividades do evento institucional anual de
extensão, bem como de outros eventos que envolvam a participação dos acadêmicos vinculados a
projetos/programas de extensão;
III- Formular, em conjunto com a PROEC , a política extensionista da UENP.

Das atribuições dos membros do COEX:
I – comparecer e participar nas reuniões para as quais for convocado,
II – propor questões de ordem;
II – analisar e votar matérias em pauta;
IV – examinar e relatar expedientes e matérias que lhe forem atribuídas pelo coordenador, e
V – cumprir e fazer cumprir o Regulamento anexo a Resolução 018/2015 CEPE/UENP.

Das inscrições
I- Poderão se inscrever docentes efetivos da UENP em regime de 40 horas semanais, e no exercício
de suas atividades, com titulação mínima de Mestre e, preferencialmente, com experiência em
extensão.
II - As inscrições serão realizadas no período de 09/03/2020 a 20/03/2020 por meio do link
http://bit.ly/2wpO4l4
III – Os inscritos deverão selecionar apenas uma área temática para atuação no Comitê,
primando pela correlação entre a área selecionada, e sua formação acadêmica, e atuação
profissional.

Das vagas
Serão selecionados 02 (dois) membros por área temática (sendo um titular e um suplente), seguindo
a ordem de inscrição. Caso o número de inscritos para uma mesma área ultrapasse o número de
membros previsto, será procedida a avaliação e classificação pela produtividade em ações de
extensão, no âmbito da UENP, por meio da análise dos registros do Sistema de Registros de
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão SECAPEE (Anexo 1).

Do mandato
O mandato dos membros será de dois anos podendo haver uma recondução.

Da coordenação do comitê de extensão
O coordenador e o vice coordenador do comitê de extensão serão docentes, membros do comitê eleito
entre os pares.

Do resultado da composição do COEX
O resultado será divulgado a partir do dia 23/03/2020 em edital específico a ser publicado no site da
PROEC.
Os casos omissos serão analisados pela Câmara de Extensão.

Jacarezinho, 09 de março de 2019.
Profa. Dra. Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo
Pró-Reitora de Extensão e Cultura
Original Assinado

ANEXO I
TABELA DE PONTUAÇÃO

Tabela de produção extensionista de acordo com os registros do SECAPEE do ano 2015 até 2019.
Observação: Somente serão pontuadas atividades que estejam regulares junto à PROEC.
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