UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS
Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas - NESIC

EDITAL - BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO
O Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas tornam público que
estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos bolsistas remunerados (BEX) e
voluntários (VEX) para o Programa e Projeto de Extensão do Núcleo de Economia
Solidária e Incubação de Cooperativas - NESIC/UCPel.
1. Vagas*
1.1. Serão selecionados 03 (três) alunos de Ensino Superior, para bolsa remunerada, e 03
(três) alunos como voluntários.
PROGRAMAS E PROJETOS

BEX
20h
3

Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas NESIC/UCPel.
* Ao fim do Edital, no Anexo I, consta um resumo do Programa e Projeto.

VEX
10h
3

2. Cronograma e prazos
ATIVIDADES
Inscrições
Análise
Entrevista
Resultado
Data-limite para
entrega da
documentação e
do Termo de
Adesão (BEX ou
VEX)
Início das
atividades
Término das
atividades
Preenchimento
do formulário de
efetividade do
aluno
extensionista
Preenchimento
do formulário da
avaliação de
desempenho do

DATAS
27 a 30 de agosto
31 de agosto a 02 de
setembro
06 de setembro
09 de setembro

LOCAIS
Encaminhar as informações para o
e-mail: nesic@ucpel.edu.br
Coordenadores de programas e
projetos
Via Google Met
Portal UCPel, SAPU e E-mail

15 de setembro

E-mail: nesic@ucpel.edu.br

16 de setembro

________

Conforme cronograma
do programa ou projeto
Coordenador/Orientador,
até o dia 15 de cada mês

________

Coordenador/Orientador,
no final de cada período
letivo

Avaliação mensal

Avaliação de Desempenho
Final

aluno
extensionista

3. Requisitos para inscrição
3.1 Os(as) candidatos(as) deverão encaminhar e-mail informando interesse para o
endereço eletrônico nesic@ucpel.edu.br com o seguinte título/assunto: “Seleção
Bolsa_NESIC”. No corpo do e-mail devem informar: nome completo, data de
nascimento, CPF, matrícula, curso, semestre que esta cursando, telefone, e-mail para
contato e síntese de suas principais aptidões e experiências acadêmicas e
profissionais. No e-mail, deverão anexar histórico escolar.
3.2. O fornecimento de informações não verídicas implicará na desclassificação
automática do candidato.
3.3. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou pósgraduação (Stricto Sensu e Lato Sensu) da UCPel;
3.4. Não possuir bolsa de outros programas e agências, nacionais, estrangeiras ou
internacionais e da própria IES (ex.: BIC/UCPel; PIBIC/CNPq; PROBIC/Fapergs;
Monitoria/UCPel; Bolsas Estágios, SINPRO/SINTAE (funcionários e/ou
dependentes), entre outros). Não se aplica no caso do PROUNI.
3.4. As inscrições são gratuitas.
4. Valor da bolsa
● Carga horária semanal: 20h

Valor: R$ 350,00 mensais.

5. Documentação exigida dos alunos selecionados
5.1 Entrega dos Termos de Compromissos no prazo e local estipulado no
cronograma, item 2 deste edital;
5.2 Entrega da cópia do cartão magnético ou do contrato que contenha o número
da conta corrente e da agência do Banco Banrisul (Conta Corrente ou Conta
Universitária) no nome do aluno.
5.2.1 Em caso de conta aberta via aplicativo, o aluno deverá enviar uma captura
de tela (print screen) que contenha o número da conta corrente e da agência do
Banco Banrisul (Conta Corrente ou Conta Universitária) no nome do aluno.
5.3 Declaração no formulário de inscrição de que o aluno não possui nenhum tipo
de bolsa e/ou benefício junto à UCPel, conforme item 3.4.
5.4 Aluno sem conta no BANRISUL não receberá o valor da bolsa.
5.5 Aluno que não entregar o Termo de Compromisso não receberá certificado.
6. Compromissos do aluno extensionista (remunerado e voluntário)
6.1 Cumprir o plano de trabalho estabelecido pelo professor orientador;

6.2 Não acumular a bolsa com a de outros programas e agências, nacionais,
estrangeiras ou internacionais e da própria IES (ex.: BIC/UCPel; PIBIC/CNPq;
Pibid/Capes;
PROBIC/Fapergs;
Monitoria/UCPel;
Bolsas
Estágios,
SINPRO/SINTAE (funcionários e/ou dependentes, entre outros). Não se aplica no
caso do PROUNI;
6.3 Expor os resultados parciais e/ou finais no Congresso de Extensão organizado
anualmente pela UCPel;
7. Compromissos do professor coordenador ou orientador:
7.1 Acompanhar todo o desenvolvimento do aluno extensionista durante o período de
vigência da bolsa;
7.2 Preencher o formulário de efetividade do aluno extensionista até o dia 15 de cada mês.
7.3 Preencher o formulário de avaliação de desempenho do aluno extensionista no final
de cada período letivo.
8. Certificação
8.1 O certificado de extensão será expedido com base no relatório de desempenho do
aluno extensionista (preenchido eletronicamente pelo professor orientador);
8.2 Terá direito ao certificado o aluno que tiver participado do projeto por no mínimo um
(1) mês, sendo a quantidade de horas calculada com base no relatório de efetividade do
aluno extensionista.
Secretaria da Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, aos vinte e
seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Renato da Silva Della Vechia
Coordenador do Nesic

ANEXO I
Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas - NESIC/UCPel
O Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas (NESIC) é um programa
interdisciplinar da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL) que há mais de 20 anos
está comprometido em construir a extensão como um espaço científico e acadêmico
importante, criando vínculos com a comunidade externa. O programa incuba
empreendimentos, cooperativas, grupos informais e demais iniciativas que trabalham
sob os princípios da economia solidária, entre eles a Associação Bem da Terra e a Feira
Virtual Bem da Terra. O Bem da Terra busca organizar produtores (rurais e urbanos)
para produzirem e comercializarem de forma coletiva, bem como os consumidores para
adquirirem a um custo menor produtos agroecológicos. A Rede Reciclar, que também
é acompanhada pelo NESIC busca acompanhar cooperativas de catadores buscando
melhores condições de comercialização. O NESIC também participa de alguns projetos
pontuais e assessorias a partir de demandas específicas, além de buscarmos a
articulação permanente entre extensão, pesquisa e ensino a partir de elaboração de
projetos, cursos, participação em atividades formativas,etc. Por fim, participamos dos
Fóruns Microrregional, Regional, Estadual e Nacional de Economia Solidária, da Rede
Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede ITCPs
que congrega mais de 50 universidades), além do Fórum em Defesa da Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional e do Conselho de Segurança Alimentar – CONSEA
Pelotas. Unindo esforços para criar as condições para visibilizar e potencializar outras
formas de produzir e viver outras economias, o processo de extensão do NESIC
consiste em um processo pedagógico, coletivo e democrático, pautado pelos preceitos
da economia solidária. Assim, o NESIC expressa uma solidariedade mútua, uma troca
de saberes, de conhecimentos acumulados sob condições sociais e históricas diferentes
que se mesclam através do diálogo e que se produzem em duas esferas distintas da vida
social: a universidade e a comunidade.

