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O Magnífico Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, no uso 

de suas atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo normas e procedimentos que orientam o 

Processo Seletivo para Projetos de Extensão – Pesquisa Aplicada, para a concessão de 110 (cento e dez) 

bolsas de extensão, destinadas a servidores e estudantes do IFMT, com vigência de 06 (seis) meses, a serem 

desenvolvidos no período de 09 de setembro de 2013 a 10 de março de 2014. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Promover o envolvimento e a cooperação de servidores/estudantes em atividades de extensão – pesquisa 

aplicada, favorecendo a integração entre os Campi do IFMT e a sociedade. 

1.2 Oportunizar uma maior democratização do saber, fortalecendo a indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

1.3 Contribuir para a formação acadêmico-profissional dos estudantes; 

1.4 Promover a interação entre a sociedade e o IFMT, visando o desenvolvimento local e regional. 

Para efeito deste edital define-se como SUSTENTABILIDADE “O desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas 

próprias necessidades" (Brundtland, 1987). Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma 

inteligente para que eles se mantenham no futuro.  

Ações relacionadas a sustentabilidade que podem ser tema de projetos neste edital: coleta seletiva de 

lixo; manejo e reciclagem de resíduos; combate a poluição do ar, da água e do solo; tecnologias de baixo 

custo; energia renovável; desenvolvimento sócio econômico; preservação ambiental; métodos alternativos de 

produção, entre outras. As outras áreas de conhecimento estão sob critérios dos Campi. 
 

2. DO PROJETO DE EXTENSAO – PESQUISA APLICADA 

 

2.1 Para fins deste Edital definem-se como: 

-Projeto: “Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com 

objetivo específico a curto e médio prazo. O projeto pode estar vinculado à outros programas (forma 

preferencial) ou ser projeto não vinculado a programa. 

-Pesquisa Aplicada: ação extensionista envolvendo a sociedade, com motivação para a necessidade de 

produzir conhecimento, técnicas e tecnologias na resolução de problemas concretos e imediatos,  visando o 

desenvolvimento local. 

2.2 Cada Projeto de Extensão selecionado terá direito a 2 (duas) bolsas de extensão, sendo: 01 (uma) para 

servidor coordenador; e 01 (uma) para estudante. 

2.3 Os projetos de extensão deverão preferencialmente serem desenvolvidos de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMT, priorizando a inclusão social, capacitação profissional e o 

desenvolvimento tecnológico em todas as áreas. 

2.4 . A seleção dos Projetos de Extensão será coordenada pela PROEX e efetuada pela Comissão de 

avaliação de projetos do IFMT, nomeada para este fim, e terá como base os seguintes critérios: 

 2.4.1 – Efetiva participação DIRETA da comunidade (não alunos/servidores) no projeto; 

 2.4.2 - Relevância do tema para o Campus/IFMT e para o desenvolvimento regional; 

 2.4.3 - Pertinência do projeto no sentido da inserção da Instituição na comunidade; 

 2.4.4 - Capacidade de articulação com os diversos setores da sociedade; 

 2.4.5 - Originalidade da proposta; 

 2.5.6 - Adequação entre o plano das atividades a serem desenvolvidas e os objetivos do projeto; 



 2.5.7 - Redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal); 

 2.5.8 - Metodologia a ser utilizada na execução do projeto (adequação e qualidade); 

 2.5.9 - Resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; 

  

3. DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

 

3.1 As inscrições dos projetos deverão ser feitas, somente pelo coordenador proponente do projeto, durante o 

período entre 30 de julho a 25 de agosto de 2013 até as 23h 59 minutos, exclusivamente pelo e-mail 

projetosextensao@ifmt.edu.br.  
3.2  - A inscrição será efetuada mediante a entrega do:  

3.2.1 - Projeto conforme modelo proposto no anexo I deste edital em forma digital (modelo portable 

document format-pdf) com a assinatura (aceite) do Diretor Geral e do Coordenador de Extensão do Campus;  

3.2.2 - Preenchimento e entrega da ficha de inscrição, conforme anexo III.  

3.2.3 – Apresentar na capa do projeto o eixo em que o projeto concorre, sendo: 1 - eixo Sustentabilidade,  2 -   

eixo outras áreas de conhecimento. 

3.2.3.1 – A concorrência de projetos dar-se-a, entre os projetos do próprio Campus, separados por eixos. 

Serão aprovados os 2 (dois) projetos de melhor nota, no eixo sustentabilidade e os 3 (três) projetos de 

melhores notas no eixo, outras áreas de conhecimento. 

3.2.3.1.1 – Em caso de algum Campus não ter os 5 (cinco) projetos aprovados, estas sobras serão repassadas 

aos Campi que mais encaminharem projetos. Em caso de empate no numero de projetos dos Campi nesse 

edital, será considerado o envio de projetos no edital anterior e assim sucessivamente. 

3.3 As Inscrições apresentadas fora do prazo, por outro endereço eletrônico ou com documentação 

incompleta não serão consideradas para avaliação.  

 

4. DOS CUSTOS ADICIONAIS  DO PROJETO  
 

4.1 - Os demais custos para execução do projeto aprovado, serão subsidiados pelo Campus. Por isso a 

importância da revisão, aceite e assinatura do projeto pela Direção Geral do Campus. 

4.1.1 – O limite orçamentário dos custos adicionais de cada projeto, será estipulado pela Direção Geral 

de cada Campus. 

4.1.1.1 – Os projetos que constem assinaturas do Diretor Geral do Campus e do Coordenador de 

Extensão estarão com a suas planilhas orçamentárias deferidas.  
 
5. DOS COORDENADORES 

 

5.1 Podem se candidatar a coordenador, servidores ativos em efetivo exercício de todos os Campi do IFMT; 

5.2 Servidores afastados para as licenças: capacitação e médica não poderão concorrer  neste edital; 

5.3 Cada coordenador poderá submeter à avaliação 1 (um) projeto de extensão, neste edital; 

5.4 Não é exigida experiência ou titulação mínima para o coordenador do projeto; 

5.5 Servidores ocupantes de cargo de direção (CD) não poderão perceber bolsa de extensão.  

 

6. DAS EXIGÊNCIAS PARA OS ESTUDANTES CANDIDATOS À BOLSA 

 

6.1 - Estar regularmente matriculado em cursos técnicos ou em cursos superiores de graduação (bacharelado, 

licenciatura e tecnologia) ou em cursos de pós-graduação (Latu Sensu e Stricto Sensu) de todos os campi do 

IFMT, em dias com suas obrigações discentes e que atendam às seguintes exigências: 

6.2 - Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do IFMT ou do sistema público ou de outros órgãos de 

fomento, exceto os beneficiários de programas especiais do Governo Federal: PRONATEC, PROEJA e 

Mulheres Mil; 

6.3 - Apresentar disponibilidade de tempo e dedicação às atividades de extensão, sem prejuízo do tempo de 

dedicação às demais atividades acadêmicas; 

6.4 - O estudante candidato à Bolsa só poderá concorrer em um único projeto de Extensão; 

 

7. DO QUANTITATIVO, DA CARGA HORÁRIA E DOS VALORES DA BOLSA DE EXTENSÃO 

 

7.1 O IFMT disponibilizará um total de 110 (cento e dez) bolsas de extensão, de acordo com a distribuição 

por Campi apresentada no Quadro 1, com início de aplicação previsto para setembro de 2013. 



QUADRO 1. Quantitativo, valor das bolsas de extensão por campi. 

Campus Modalidade/Quantidade/Valor(R$) 

Servidores Valor Mensal (R$) Estudantes Valor Mensal (R$) 

Barra do Garças 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Cáceres 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Confresa 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Cuiabá – Bela Vista 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Campo Novo do Parecis 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Juína 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Pontes e Lacerda 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Rondonópolis 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

São Vicente 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

Sorriso 5 R$ 400,00 5 R$ 300,00 

TOTAL 55 55 

TOTAL GERAL 110 

 
8. DO PROCESSO SELETIVO E INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES BOLSISTAS 

 

8.1 No ato da inscrição do Projeto de Extensão o coordenador deverá inscrever também o estudante 

candidato segundo cronograma do ítem 9, observando as responsabilidades elencadas no item 6 deste edital. 

8.2 A seleção dos estudantes bolsistas será de responsabilidade do coordenador do Projeto em obediência aos 

critérios adotados pelo Campus. 

 

9. CRONOGRAMA  
 

Publicação do Edital 30 de julho de 2013 

Período de Inscrições 31 de julho a 25 de agosto de 2013 

Avaliação e seleção dos projetos  28 a 30 de agosto 2013 

Publicação de resultado 03 de setembro de 2013 

Assinatura dos Termos de Compromisso 03 a 06 de setembro de 2013 

 
10. DOS COMPROMISSOS 

 

10.1 Uma vez aprovado o projeto de extensão os servidores e estudantes bolsistas,  assumirão os seguintes 

compromissos junto à Pró Reitoria de Extensão e Diretoria / Coordenadorias de Extensão dos Campi: 

I – Estudante Bolsista: 

a) Executar as atividades propostas pelo coordenador; 

b) Dedicar 10 horas semanais ao projeto, conforme o Plano de Trabalho a ser elaborado com o coordenador; 

c) Elaborar relatórios mensais e relatório final, em conjunto com o coordenador; 

d) Cumprir rigorosamente o plano de trabalho elaborado pelo coordenador do projeto. 

e) Participar de eventos de Extensão organizados pelo IFMT, informados pela PROEX. 

 

II – Coordenador Servidor Bolsista: 

a) Selecionar discente com perfil compatível com a atividade prevista no Projeto de Extensão.  

b) Elaborar o plano de trabalho para o bolsista selecionado;  

c) Orientar o discente nas distintas fases do trabalho desde a implantação e desenvolvimento, elaboração 

de relatórios, elaboração de material para apresentação dos resultados e publicações.  

d) Comunicar a Coordenação de extensão qualquer e eventual problema relacionado ao projeto de 

extensão, ou ao discente sob sua responsabilidade.  



e) Solicitar por escrito à Coordenação de extensão a substituição, exclusão e inclusão de discentes no 

projeto, justificando os motivos. A inclusão de novos estudantes no projeto não dá direito a percepção 

de bolsas de extensão. 
f) Elaborar e enccaminhar relatórios mensais às Coordenação de Extensão do Campus, em conjunto com o 

estudante bolsista e relatório final ao término da vigência da bolsa; 

g) Dedicar-se 10 horas semanais ao projeto e responsabilizar-se pelo cumprimento da carga horária pelo 

bolsista, informando  à Coordenação de Extensão no Campus ausências do bolsista nas atividades previstas; 

h) Responsabilizar-se pela participação dos bolsistas nos eventos de extensão promovidos pelo IFMT com 

apresentação de banners/posters e/ou oral. 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS 

 

11.1 – O valor estimado para essa contratação é de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil reais) mensais, cujas 

despesas correrão a conta do Orçamento Geral da União 2013, no PTRES 44813, Fonte 100, ND 

33.90.18-04; PTRES 44814, Fonte 112, ND 33.90.20-01.  

11.2 – A dotação orçamentária necessária que ultrapassar os respectivos créditos orçamentários do 

presente exercício constará no Projeto de Lei Orçamentária 2014. 

11.3 – Os recursos destinados ao pagamento das bolsas, referente aos projetos aprovados, serão 

descentralizados pela reitoria aos Campi. 

11.4 – Será de responsabilidade do Campus a efetivação dos pagamentos mensais das bolsas ao 

coordenador e ao estudante relacionados no projeto aprovado, mediante relatório mensal assinado pela 

coordenação de extensão e Diretor Geral do Campus e encaminhados ao DAP para pagamento. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 - O estudante bolsista poderá ser desligado de sua função, a qualquer tempo, nos seguintes casos: 

12.1.1 - por proposta do coordenador, justificada por escrito; 

12.1.2 - por solicitação do próprio estudante; 

12.1.3 - por decisão da PROEX e Diretorias / Coordenadorias de Extensão dos Campi por problemas no 

desenvolvimento do projeto identificado por auditoria e/ou relatório. 

12.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste - Edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento. 

12.5 - A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e/ou Diretoria / Coordenação de Extensão nos campi reservam-

se o direito de resolver os casos omissos e situações não previstas neste Edital. 

12.6 - Este Edital e o modelo dos formulários necessários ao seu atendimento podem ser encontrados no 

endereço eletrônico http:// www.ifmt.edu.br ou proex.ifmt.edu.br/bolsaextensao.  

12.7 - A Pró Reitoria de Extensão reserva-se no direito de realizar publicações do conteúdo total ou parcial, 

bem como os registros audiovisuais dos projetos submetidos ao presente edital. 

12.7 - O presente Edital entra em vigor na data de sua assinatura e publicação. 

 

 

Cuiabá,  26 de julho de 2013. 

 

 

 

PROF. JOSÉ BISPO BARBOSA 

REITOR IFMT 

 

 

 

PROF. LEVI PIRES DE ANDRADE 

PRÓ REITOR DE EXTENSÃO IFMT 
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