
   
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

PROJETO UFES PRESENTE 

(Edital nº I/2014) 

 

Vitória, 20 de outubro de 2014. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto de Extensão “UFES PRESENTE” – inscrito na PROEX (Pró- reitoria de extensão) através do 
SIEX: nº 400550 – torna público que se encontram abertas as inscrições de acadêmicos de graduação da 
Universidade Federal do Espírito Santo para integrar as novas equipes extensionistas, que atuarão nos 
Municípios: Mucurici/ES e Ecoporanga/ES. 

 

 

2. SOBRE O PROJETO 

 

A educação universitária é pautada no tripé ensino, pesquisa e extensão, que deve fazer parte de todo o 
processo de formação acadêmica. Infelizmente, esse modelo educacional ainda carece de solidez para 
todos os estudantes de universidade pública. Há razoáveis grupos de pesquisas existentes e poucos de 
extensão atuantes, junte-se para tal deslize: a concentração de toda a formação intelectualno ensino. Esse 
quadro é prejudicial para o acadêmico, que não dialoga empiricamente com a sociedade moderna, e para 
esta que não é contemplada para ser objeto de estudo e aprendizado.  

Com a pretensão de contribuir para esse tripé educacional, ser de fato realizado, o projeto de extensão 
UFES PRESENTEfoi criado.  A iniciativapartiu de estudantes de diferentes cursosda Universidade Federal 
do Espírito Santo (Psicologia, Pedagogia, Engenharia Ambiental, Direito e Química), e do professor da 
Engenharia Ambiental Maurice Barcellos da Costa,que interessados em experienciara educação 
universitária na sua integralidade, conscientes de que o estudo/ensino apenas, não é o suficiente para 
atuarem na sociedade, sendo necessário completar a formação com a extensão universitária,elaboraram o 
projeto de extensão UFES PRESENTE.  

Os estudantes tinham como objetivo inicial, a participação no Projeto de extensão nacional “PROJETO 
RONDON”, porém, com o decorrer do tempo, as pretensões se voltaram para o desenvolvimento de ações 
dentro do estado do Espírito Santo. 

Porém, à medida que o projeto foi crescendo seus componentes acordaram que o nome deveria ser “UFES 
PRESENTE”. O referido nome, de acordo com aqueles que o escolheram, é uma forma de a universidade 
“dialogar” diretamente com a sociedade, isto é, alunos, professores e servidores atuando diretamente na 
realidade social sem nenhum ônus para aqueles que recebem o projeto em sua localidade. 

A primeira ação extensionista do projeto foi realizada no Norte do Espírito Santo, na cidade de Mucurici. 
Foram propostas ao município 16 ações, de acordo com a diversidade de conhecimento dos estudantes, e, 
também, de acordo com as demandas locais, previamente levantadas. As ações se concentraram em cinco 
áreas: direitos humanos e justiça, cultura, educação, meio ambiente e saúde.  



   
 
 

A intenção do projeto UFES PRESENTE é continuar se desenvolvendo em quantidade e qualidade, para, 
assim, viabilizar a junção do conhecimento acadêmico com a realidade social e dar oportunidade para a 
comunidade universitária,que, por vezes,não tem acesso à extensão, ter a chance para também contribuir 
com seu conhecimento intelectual e habilidade para uma sociedade mais justa e estruturada. 

 

3. AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS 

 

O projeto UFES Presente conta com estudantes, professores e técnicos administrativos voluntários. Os 
estudantes voluntários que integram o projeto UFES PRESENTE tem acesso a bolsas de cursos de idiomas 
no Centro de Línguas da UFES, gratuitamente. O estudante pode solicitar a bolsa na Pró-reitoria de 
extensão (PROEX), tendo a permissão do coordenador do projeto, no período de inscrições do centro de 
línguas, estando de acordo com os requisitos exigidos pela PROEX. 

 

O estudante que participar das ações extensionistas nos municípios capixabas receberá, ao término das 
ações, o certificado de participação, ratificado pela PROEX, no qual constatará a quantidade de horas que 
atuou como extensionista. A certificação abrange as horas disponíveis desde os planejamentos prévios e 
participação no projeto. 

 

Caso seja interesse do estudante extensionista em escrever artigos científicos, poderá desenvolvê-los e 
enviá-los para os eventos e revistas relacionadas à extensão e às ações que são desenvolvidas e outros 
que, por ventura, surgirem. Integrantes do projeto já participaram da“Jornada de extensão do Mercosul” que 
aconteceu na cidade de Tandil – Argentina e da “Jornada Nacional de extensão” que aconteceu na cidade 
de Belém – Pará. Além disso, existe uma revista na UFES que aborda a temática de extensão e pode ser 
um bom veículo de publicação, a “Revista Guará”.  

 

4. AÇÕES EM 2015 

 

Foram contemplados para serem os locais das ações extensionistas, do Projeto UFES PRESENTES, os 
municípios: Mucurici – ES e Ecoporanga – ES. Para cada um deles irá uma equipe de 10 estudantes e no 
mínimo 1 professor/técnico, para realizarem os trabalhos planejados.O prazo de permanência nos 
municípios é de 17 dias, as ações ocorrerão entre 23 DE JANEIRO E 08 DE FEVEREIRO DE 2015. 

 

O público alvo das ações, generalizadamente, é a sociedade local, na qual terá foco certos grupos e 
espaços, de acordo com o conteúdo da ação a ser concretizada; como professores, agentes de saúde, 
médicos, jovens, crianças, idosos, adultos, comerciantes, órgãos de justiça, escolas, entre outros, de acordo 
com o trabalho a ser desenvolvido. 

 

Para a consecução das ações haverá meios de transportes disponibilizados pela UFES para levar as 
equipes até os municípios e por conta das prefeituras: transporte interno durante as ações, hospedagem, 
refeições e demais suportes necessários para ações que forem específicas. 

 



   
 
 

 

5. INSCRIÇÕES 

 

5.1. As inscrições poderão ser realizadas DO DIA 20 AO DIA 26 DE OUTUBRO, ATÉ ÀS 23:59, 

horário de Brasília.  

 

5.2. O candidato interessado em inscrever-se, deverá enviar uma PROPOSTA DE TRABALHO e o 
COMPROVANTE OU SOLICITAÇÃO DE MATRÍCULA, ambos em anexo, para o e-mail: 
ufespresente@gmail.com(conforme data e hora especificados no item 5.1). 

 

 

6. PROPOSTA DE TRABALHO 

6.1. Na Proposta de trabalho, requisito essencial para o estudante participar da seleção, o 
interessado deverá estruturá-la com 25 linhas (corresponde a uma página), no máximo. 

 

6.2. Nela especificará: a área de atuação desejada e escreverá que sugere efetuar nos municípios 
vinculados ao Projeto. 

 

6.3. Nessa proposta de trabalho o estudante poderá ficar irrestrito quanto à criatividade e pretensões 
para com seu projeto de trabalho, poderá colocar dados estatísticos dos municípios, 
precariedades, mudanças pretendidas, minicursos possíveis etc. 

 

6.4. As áreas de atuações do Projeto UFES PRESENTE são: Educação, Direitos Humanos e 
Justiça, Meio Ambiente, Saúde, Cultura, segurança pública, segurança alimentar, 
tecnologia e trabalho e emprego e geração de renda. 

 

 

 

7. SELEÇÃO E ENTREVISTA 

 

7.1. A seleção consiste em analisar a situação regular de matrícula do interessado e sua proposta de 
trabalho, que será determinante para a próxima fase: a Entrevista. 

 

7.2. A entrevista não tem o caráter eliminatório. Contudo, o candidato que faltar à entrevista será 
eliminado. 

mailto:ufespresente@gmail.com


   
 
 

 

7.3. A proposta de trabalho será examinada pela comissão de processo seletivo, do PROJETO UFES 
PRESENTE, que é composta pelos integrantes do projeto, junto de seus Coordenadores 
técnicos. 

 

7.4. Considera-se apto para a entrevista o candidato com a Proposta de Trabalho aprovada. 

 

7.5. O estudante aprovado será convocado para uma entrevista, na Pró-reitoria de Extensão, com 
data e horário marcados, que serão enviados por e-mail. 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1. O modelo da Proposta de Trabalho encontra-se no Anexo I; 

 

8.2. O estudante que após ter sua proposta de trabalho aprovada, mas não comparecer a entrevista, 
estará automaticamente eliminado do processo seletivo e ocupará sua vaga o suplente. 

 

8.3. Número de vagas: 20. 

 

8.4. Os candidatos não aprovados na fase pré-seleção farão parte da lista de suplência, que será 
divulgada na página oficial do Projeto UFES PRESENTE no Facebook. 

 

8.5. Os suplentes não convocados para as ações extensionistas 2014/2015, serão convidados, para 
atuarem internamente no Projeto UFES PRESENTE, isto é, dentro da UFES, para planejar as 
ações futuras e  participar das novas oportunidades que surgirem. Posteriormente, na nova 
temporada,de atuação do Projeto 2015/2016. 

 

8.6. Quaisquer alterações feitas neste edital serão publicadas na página oficial do Facebook. Dúvidas 
e demais informações: página oficial do projeto no 
Facebookhttps://www.facebook.com/pages/UFES-Presente/762907860401731?fref=ts, e-mail: 
ufespresente@gmail.com 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/UFES-Presente/762907860401731?fref=ts
mailto:ufespresente@gmail.com


   
 
 

 

Reitor 

Reinaldo Centoducatte 

Vice- Reitora 

Ethel Leonor Noia Maciel 

Pró-Reitora de Extensão 

Angelica Espinosa Barbosa Miranda 

Coordenadores Técnicos 

Maurice Barcellos da Costa (Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Ambiental – UFES) 

Marlene (Diretora de eventos públicos e privados da Pró-reitoria de extensão – UFES) 

 

Integrantes do projeto UFES PRESENTE 

Alice Andrade Silva (Psicologia) 

Carolina Evangelista (Direito) 

Elias Joaquim de Souza (Direito) 

Filipe Barbosa de Jesus (Direito) 

Helom de Oliveira (Psicologia) 

Jessica Carla da Silva (Engenharia Ambiental) 

Josimar Griffo Correa (Química) 

Karine Klippel (Engenharia ambiental) 

Lúcio Moreira Andrade (Direito) 

Magno Patrick Pickhardt (Direito) 

Manuela Coutinho Costa (Direito) 

Rayanne Otília Reinholz (Direito) 

Sindalva Meira (Pedagogia) 

Thyellis César Santos Santana (Direito) 

 

Estudante Bolsista 

Filipe Barbosa de Jesus 

 



   
 
 
 

Anexo I 

Proposta de Trabalho 

Nome: _______________________________________________________________________________Tel. 

ou Cel.(27):____________________________, Curso:_______________, período:_______ e horário 

____________________ (Matutino, Vespertino, Diurno ou Integral). 

Idade:______, E-mail_____________________________________________________________________. 

Área de Atuação:_________________________________________________________________________ 

 

1______________________________________________________________________________________

2______________________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________________

4______________________________________________________________________________________

5______________________________________________________________________________________

6______________________________________________________________________________________

7______________________________________________________________________________________

8______________________________________________________________________________________

9______________________________________________________________________________________

10_____________________________________________________________________________________

11_____________________________________________________________________________________

22_____________________________________________________________________________________

23_____________________________________________________________________________________

24_____________________________________________________________________________________

25_____________________________________________________________________________________ 



   
 
 
 


