
 

 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO - COPEEX 

EDITAL Nº 08/2020 - COPEEX 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO – 

PROEX - FIED - 2020.1.  

 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEEX, da Faculdade Ieducare - FIED, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público o presente edital, no período 

de 10/02/2020 à 21/02/2020, visando à seleção de Projetos para o Programa de 

Extensão para o semestre letivo 2020.1. 

 

I – DO PROGRAMA DE EXTENSÃO - PROEX 

1º. O Programa de Extensão (PROEX) se constitui em um programa que visa 

disponibilizar à comunidade, o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa, bem 

como oportunizar aos alunos e a comunidade experiências no processo de 

problematização da realidade e formulação do conhecimento de forma sistemática e 

fundamentada através de um conjunto de ações contínuas de caráter educativo, cultural, 

político, artístico, científico ou tecnológico. 

 

1º. § Objetivos do PROEX 

O PROEX tem por objetivo geral integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da 

sociedade, buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e 

necessidades da sociedade, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber 

acadêmico ao saber popular, proporcionando condições para a participação efetiva do 

acadêmico na sociedade. 

  

II – DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

2º. O Programa de Extensão para o semestre 2020.1 irá se desenvolver por meio de 

elaboração/execução de Projetos submetidos e aprovados de acordo com o Edital 

08/2020 – COPEEX.  

 

3º. A submissão dos projetos é de responsabilidade dos docentes orientadores, 

devendo refletir originalidade, coerência teórico-metodológica, relevância e viabilidade 

técnica e financeira; 



 

4º. O projeto deverá, OBRIGATORIAMENTE, ser proposto por 2 (dois) docentes da 

FIED, vinculados a cursos diferentes.  

 

5º. O titular do projeto deve ter mestrado ou doutorado concluídos ou em andamento. 

 

6º.  Serão selecionados 5 (cinco) projetos, de forma a contemplar todos os cursos da 

instituição. 

 

7°. O projeto deverá ser submetido exclusivamente pelo link: PROEX/FIED , em formato 

PDF, no período de 10/02/2020 à 21/02/2020, conforme o ANEXO 1. 

 

8º. Os projetos que não seguirem as normas propostas no ANEXO 1 serão 

automaticamente indeferidos. 

 

9º. Ao término da submissão o docente irá visualizar uma mensagem no site dizendo 

que foi submetido com sucesso. 

 

III – DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO 

10º.  Os projetos serão avaliados e selecionados pelo Comitê de Avaliação de Projetos 

de Extensão, composto por: 

a) Coordenação de Pesquisa e Extensão; 

b) Coordenação do curso ao qual o projeto está vinculado. 

 

11º. Os Projetos serão avaliados com base na relevância acadêmica e para a região da 

Ibiapaba, nos seguintes aspectos: 

a) Originalidade, coerência teórico-metodológica, relevância e viabilidade técnica e 

financeira; 

b) Adequação dos objetivos, fundamentação teórica e metodologia, que possam 

ser executados nos períodos de (Março à Junho e Agosto à Novembro) referente 

aos semestres 2020.1 e 2020.2 execução do projeto; 

c) Viabilidade de execução no contexto institucional e social; 

d) Análise de caráter ético e legal, necessárias à execução do projeto; 

e) Impacto dos resultados para o desenvolvimento regional e de comunidades 

locais; 

f) Providências relacionadas às implicações éticas da pesquisa, quando for o caso 

(Submissão ao conselho de ética); 

https://forms.gle/sNE1zbeW7DDauzuT8


g) Titulação dos docentes. 

 

IV – DA BOLSA DO DOCENTE ORIENTADOR 

12º.  O docente orientador que obteve o projeto aprovado receberá uma bolsa durante 

a vigência do projeto, referente a 75% do valor da hora/aula do respectivo docente, 

multiplicado pela carga horária dedicada ao PROEX; 

13°. A bolsa pode ser cancelada em caso do não cumprimento das normas exigidas 

pela COPEEX, no caso de desligamento do projeto. 

 

V – ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE ORIENTADOR 

14º. O docente orientador deverá dedicar 4 horas semanais à orientação do projeto de 

extensão; 

 

15º. O docente deve se comprometer em preencher todos os formulários, realizar as 

avaliações das entrevistas na seleção dos alunos inscritos para o seu projeto. As 

entrevistas serão entregues ao professor orientador através da COPEEX. 

 

16º. O docente deve se comprometer em assinar sua frequência e realizar o envio da 

Ata nos dias referentes as orientações por e-mail (coordenacaopesquisa@fied.edu.br) 

semanalmente. 

 

17°. Seguir criteriosamente o regulamento do PROEX-FIED. 

 

VI – DOS CONVIDADOS 

De acordo com o regimento institucional do PROEX, os convidados devem se atentar 

aos seguintes Artigos: 

Art. 25° - Funcionários da instituição podem ser convidados pelo orientador do projeto 

de extensão, para participarem de forma voluntária sem receber auxílio financeiro para 

aperfeiçoar a pesquisa. 

Art. 26° - Professores do mesmo curso ou de outros cursos, desde que, trabalhem na 

instituição, podem ser convidados pelo orientador do projeto de extensão, para 

participarem de forma voluntária sem auxílio financeiro com intuito de complementar a 

pesquisa. 

Art. 27° - O indivíduo convidado deve se comprometer com o projeto de extensão, 

realizando as demandas do orientador. 

Art. 28° - O indivíduo convidado não deve participar em mais de um projeto realizado 

pela COPEEX, seja ele de Extensão ou de Iniciação Cientifica. 

mailto:coordenacaopesquisa@fied.edu.br


VII – DO RESULTADO  

18º. O resultado oficial será divulgado no dia 02/03/2020 no site da FIED e através de 

painéis fixado na sala das coordenações dos cursos e sala dos professores. 

 

VII – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA 

LANÇAMENTO DO EDITAL  10/02/2020  

PERÍODO DE SUBMISSÃO DOS PROJETOS 10/02/2020 à 21/02/2020 

DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS 02/03/2020 

INSCRIÇÕES DOS ALUNOS 02/03/2020 à 09/03/2020  

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS 10/03/2020 

ENTREVISTA ESCRITA DO DISCENTE 12/03/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 16/03/2020 

INÍCIO DAS ATIVIDADES DO PROEX 17/03/2020 

 

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

19º. O proponente do projeto deve ser docente da FACULDADE IEDUCARE - FIED, em 

efetiva atividade no período de desenvolvimento do projeto, com carga horária 

disponível no contra turno para desenvolver atividades referentes ao projeto de 

extensão;   

 

20º. O docente responsável pelo projeto de extensão poderá ser substituído no período 

em curso em casos de afastamento oficial; 

 

21º. O projeto terá prazo de vigência de dois semestres executados nos períodos de 

Março à Junho e Agosto à Novembro, tendo sua continuação avaliada semestralmente, 

de acordo com o regulamento do PROEX; 

 

22º.  Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela 

Coordenação de Pesquisa e Extensão - COPEEX. 

 

 

Tianguá, 10 de fevereiro de 2020 

 

Carla Katiane dos Santos de Oliveira 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão – FIED 



 

ANEXO 1 

 

 

FACULDADEIEDUCARE 

FACULDADE IEDUCARE 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO (COPEEX) 

 

 

 

 

TITULO DO PROJETO 

Subtítulo (Caso haja) 

O título do projeto não deve ultrapassar 2 linhas. 

 

 

 

 

PROFESSOR 1: NOME; e-mail e telefone 

PROFESSOR 2: NOME; e-mail e telefone 

Ex.: 

JOANA FERREIRA DA SILVA; 

joana_fsilva@hotmail.com; (88) 98888-8888 

 

 

 

Projeto submetido à coordenação de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade Ieducare com vistas à 

avaliação. 

 

 

 

TIANGUÁ – 2019 

mailto:joana_fsilva@hotmail.com


RESUMO (sintetiza em um parágrafo as ideias do trabalho. Deve ter de 150 a 500 

caracteres, ser escrito em voz ativa e na terceira pessoa do singular. Também deve 

conter palavras-chave que identifiquem o tema); 

INTRODUÇÃO; 

JUSTIFICATIVA; 

OBJETIVO GERAL; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

AÇÃO DE EXTENSÃO (Deve conter localização de atuação da ação, descrição dos 

participantes favorecidos pela ação); 

REFERENCIAL TEÓRICO; 

METODOLOGIA; 

RESULTADOS ESPERADOS; 

CRONOGRAMA SEMESTRAL; 

ATIVIDADE MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ORÇAMENTO; 

PRODUTO UNIDADE QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

     

     

     

     

     

VALOR TOTAL  

 

REFERÊNCIAS (Normas da ABNT). 



 


