
SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

O professor JULIANO ANDREOLI MIYAKE no uso de suas atribuições, conforme disposto no EDITAL N' 
5/2019/PROEX torna pública a abertura das inscrições destinada a classificar aluno que irá desenvolver 
atividades de extensão no âmbito do projeto O CONHECIMENTO COMEÇA NA ESCOLA- PALESTRA 
PARA A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE (2020)- 201819803. 

1.DO OBJETO DA SELEÇÃO  
1.1 0 presente processo seletivo tem como o preenchimento de vaga de bolsista de extensão nos termos 

do Edital.n' 5/2019/PROEX. 
1.2. O projeto de extensão se encontra em anexo. 

 

2. A CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
2.1. O bolsista de extensão exercerá suas funções em 20 (vinte) horas semanais durante o período de 

vigência de 1 de março a 3 1 de dezembro de 2020. 
2.3. O valor integral total da bolsa é de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). 

 

3. DOS PRE-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 
O aluno candidato à bolsa de extensão deverá:  

3.1 . Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC;  
3.2. Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa;  
3.3. Possuir índice de aproveitamento acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0;  
3.5. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto; 
3.6. Ter conhecimento prévio sobre o tema.  
3.7. Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (excito a Bolsa Estudantil 

instituída pela Resolução n' 32/CUn/201 3). 
 

4. DAS INSCRIÇOES  
4.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 5 de dezembro até 12 de dezembro de 2019 por meio 

do e-mail juliano.miyake@ufsc.br anexando os seguintes documentos:  
1 - Histórico escolar atualizado;  
2 - Espelho de matrícula com os horários das disciplinas nas quais o candidato está matriculado; 
3 - Currículo extraído da Plataforma Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/). 

 4.2 A lista com as inscrições diferidas com data e horário da seleção (19/12/2019 as 10:00hr) serão 
informados via e-mail aos candidatos. 
 

5. DA SELEÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 5. 1 A seleção será realizada, pelo professor responsável, no laboratório de técnicas histológicas nos 

seguintes dias e horários:19/12/2019 as 10:00hr. 
5.2. A seleção dar-se-á mediante avaliação oral.  
5.3. O aluno selecionado somente poderá iniciar suas atividades após assinar o Termo de Compromisso 

de estudante bolsista.  
5.4. O resultado da seleção será divulgado via email. 
 
Florianópolis, 5/12/2019.    
 
     Juliano Andreoli Miyake 
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