EDITAL No. 01 de 2014
BOLSAS DE EDUCAÇÃO SANTANDER
A Pró-Reitoria de Extensão Comunitária e Desenvolvimento divulga informações específicas para a seleção
de alunos nas Bolsas de Educação Santander, para o ano de 2014, com o objetivo de compor o quadro de
monitores nos Projetos Sociais: INFORMÁTICA NA COMUNIDADE, ECONOMIA DOMÉSTICA NA
COMUNIDADE e INCLUSÃO DIGITAL COM ADOLESCENTES.
Para tanto, serão selecionados 2 alunos do curso de Sistemas de Informação e 1 aluno dos cursos
Administração, Economia ou Contabilidade. Os interessados deverão observar os requisitos exigidos por
cada projeto e preencher a ficha de inscrição anexa a este Edital.
1. RESUMO DOS PROJETOS SOCIAIS
INFORMÁTICA NA COMUNIDADE: iniciado em maio 2013, tem o objetivo de promover aulas de
informática, aos sábados, na comunidade do bairro Aeroporto 3. Esse público, gratuitamente, é inserido
em conteúdos como: manejo básico de computadores, acesso internet e correios eletrônicos, sistemas de
busca, uso de álbuns digitais, noções de segurança, sites de relacionamento, entre outros conteúdos
tecnológicos básicos.
ECONOMIA DOMÉSTICA NA COMUNIDADE: terá inicio em abril de 2014 com o objetivo de promover aulas
de economia doméstica, aos sábados, na comunidade do bairro Aeroporto 3. Esse público, gratuitamente,
será inserido em conteúdos relacionados à administração eficiente dos seus recursos visando sua
subsistência. Serão trabalhados temas relacionados com a questão do consumismo versus a necessidade
pessoal. Além disso, serão trabalhados conteúdos relacionados com a dinâmica do valor do dinheiro dentro
do planejamento familiar e o vínculo entre os pertencentes à família, buscando os mesmos objetivos. Serão
orientados também acerca dos conceitos de poupança.
INCLUSÃO DIGITAL COM ADOLESCENTES: terá inicio em abril de 2014 com o objetivo de promover aulas de
informática para adolescentes no Centro Espírita Sebastiana no Jardim Luiza, conhecida como “Casa do
Pão”, as terças e quintas no período da tarde. Esse público será, gratuitamente, inserido em conteúdos
como: manejo básico de computadores, acesso internet e correios eletrônicos, sistemas de busca, uso de
álbuns digitais, noções de segurança, sites de relacionamento, entre outros conteúdos tecnológicos
básicos.
2. DOS ALUNOS
Serão selecionados 3 alunos, conforme as exigências a seguir:




PROJETO INFORMÁTICA NA COMUNIDADE (orientado pelo Prof. Ms. Carlos Eduardo França
Roland):
o

Estar matriculado do curso de Sistemas de Informação;

o

Disponibilidade aos sábados;

o

Processos de renovação terão prioridade na concessão de bolsas.

PROJETO ECONOMIA DOMÉSTICA NA COMUNIDADE ( orientando pela Profa. Ms. Thalisa
Jati Gilberto):
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o

Ter cursado pelo menos o 3º. Semestre do curso de Administração, Contábeis ou
Economia;

o

Disponibilidade aos sábados.

PROJETO INCLUSÃO DIGITAL COM ADOLESCENTES (Orientado pelo Prof. Daniel Facciolo
Pires):
o

Estar matriculado do curso de Sistemas de Informação.

o Disponibilidade semanal : terça e quintas das 14h00 às 17h00.

3. DURAÇÃO, VALOR DA BOLSA e HORAS ATIVIDADE
Os alunos do Uni-FACEF selecionados se comprometerão com o projeto por dez meses, isto é, de
abril de 2014 a janeiro de 2015. Neste período, receberão uma Bolsa de Educação do Santander no valor
de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, além de certificado que contemplará horas atividade.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO
O aluno contemplado se comprometerá com o Projeto Social ao longo dos dez meses e assinará
com o Uni-FACEF o compromisso bolsista, estando obrigado a registrar mensalmente suas atividades e
encaminhá-las à Pró-Reitoria de Extensão.
No último mês (janeiro de 2015), os alunos se obrigam a escrever um artigo científico sobre sua
experiência no Projeto Social a ser entregue à Pró-Reitoria de Extensão e submetido ao Congresso de IC
do Uni-FACEF no ano de 2015.
 Supervisão: Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos - Pró-Reitora de Extensão Comunitária e
Desenvolvimento
 Responsáveis por Curso:
o Administração: Profa. Ms. Thalisa Maria Jati Gilberto,
o Sistema de Informação: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires e Carlos Eduardo de França Roland.
5. DOS PRAZOS:
Período de Inscrições: 12/03 a 26/03
Divulgação dos Resultados: 28/03
Início das atividades: 01/04/2014
Local das inscrições: Secretaria das Coordenações Unidade 2.
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
a) Ficha de inscrição;
b) Histórico escolar de graduação do candidato, emitido pela Secretaria.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados os alunos que obtiverem a maior média em histórico escolar, desde que obedecidos os
requisitos para inscrição. Em caso de empate, o primeiro critério será a seleção do aluno do semestre mais
avançado e o segundo critério e de maior idade.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
BOLSAS DE EDUCAÇÃO SANTANDER
Assinale abaixo o projeto ao qual está se inscrevendo:
( ) INFORMÁTICA NA COMUNIDADE: disponibilidade aos sábados, curso SI
( ) ECONOMIA DOMÉSTICA NA COMUNIDADE: disponibilidade aos sábados, cursos Administração
Contábeis e Economia.
( ) INCLUSÃO DIGITAL COM ADOLESCENTES: disponibilidade terças e quintas, à tarde, curso de SI

Nome:
Endereço:
Bairro:
Cidade/Estado:
CEP:
Telefone:
Telefone
celular:
e-mail:
Data
nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
CPF:
RG:
Curso:
Semestre/turno:
Local:
Data:

__________________________________________
Assinatura do aluno(a)
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