
 
 

EDITAL Nº.  97/2015 

 

Processo Seletivo para Seleção e Atribuição 

de Bolsas de Extensão Universitária para o 

Programa do Curso de Nutrição do Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas e Saúde. 

 
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Católica de Santos - UniSantos, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, abre inscrição para seleção de 2 (dois) discentes para usufruírem de BOLSA DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA em função de assumirem o compromisso de desenvolver atividades 
acadêmicas de extensão junto ao Programa de Extensão “Sabor de Esperança” e 2 (dois) discentes para 
usufruírem de BOLSA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA em função de assumirem o compromisso de 
desenvolver atividades acadêmicas de extensão junto ao Programa de Extensão “Bom Prato” 
BOLSA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA consiste no desconto de 30% (trinta por cento) das parcelas mensais 
das semestralidades que visa possibilitar o maior envolvimento de discentes em atividades de extensão 
formalmente instituídas na UniSantos, meio de complementação do processo de formação pedagógica. 
O desconto condiciona-se ao pagamento da mensalidade até o dia do vencimento de cada mês; não incide 
sobre a primeira parcela de cada semestralidade, entendida como matrícula; não incide sobre eventuais 
parcelas vencidas até a data da assinatura pelo discente selecionado do Termo de Compromisso; pode 
ser cancelado a qualquer momento se o coordenador da prática extensionista entender que o 
desempenho discente não está satisfatório, deixando de projetar efeitos a partir do mês seguinte ao da 
data da comunicação docente; será cancelado no segundo semestre se o discente for reprovado em 
qualquer unidade curricular do primeiro semestre ou se não se mantiver adimplente. 
 
Os discentes regularmente matriculados nos cursos Nutrição poderão se inscrever para concorrer ao 
benefício entregando na Secretaria de seu campus o formulário que acompanha esse edital (Anexo A), 
até o dia 15/2015. 
 

O coordenador da prática extensionista (se viável, em conjunto com os coordenadores dos cursos a que 
os discentes estejam associados) entrevistará os candidatos que se inscreverem e indicará à pró-reitoria, 
em lista hierárquica – até o dia 18/2015 e seguindo Ofício Modelo (Anexo B) –, os discentes que julgam 
mais aptos para o desenvolvimento das atividades, privilegiando aqueles que estiverem mais adiantados 
nos cursos e que possuírem o melhor desempenho acadêmico. A Secretaria Acadêmica auxiliará no 
agendamento e comunicará individualmente os locais e horários das entrevistas. 
 

A Pró-Reitoria de Graduação publicará edital com o resultado final da seleção até o dia 19/2015. 
 
Os discentes selecionado assinarão Termo de Compromisso (Anexo C) que fixará o início da vigência de 
sua bolsa e os seguintes compromissos: (a) dedicar-se 12 (doze) horas semanais à prática, nos horários 
que o coordenador da prática definir; (b) reunir-se periodicamente com a coordenação da prática para 
definição e orientação sobre as atividades e sobre o cronograma das atividades que devem ser 
desenvolvidas, bem como para prestar conta das mesmas; (c) apresentar relatório escrito periódico das 
atividades realizadas, submetendo-se à avaliação de desempenho, ao final de cada semestre, a fim de 
poder receber créditos acadêmicos. 
Santos, 13 de agosto de 2015. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 

 

Anexo A – Formulário de Inscrição Discente 
Anexo B – Ofício Modelo de Indicação Discente 
Anexo C – Termo de Compromisso Discente 


