FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA

E D I T A L DO PROJETO INTERAÇÃO
DA FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA
A FACULDADE EVANGÉLICA DE RUBIATABA abre edital para seleção interna de
acadêmicos, para participar do Projeto InterAÇÃO, para o segundo semestre de 2017,
dispondo o seguinte:

01. Do Projeto InterAÇÃO

O projeto InterAção trata-se de projeto de extensão, que tem como premissa que as
Instituições de Ensino Superior, com norte na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, conforme o artigo 207 da Constituição Federal, têm papel fundamental na
construção do futuro da sociedade brasileira, na perspectiva de reduzir as desigualdades
sociais, devendo necessariamente interagir com a comunidade e podendo fazer por meio
de atividades, como: palestras, oficinas, seminários (e/ou outras formas de expressão,
como o teatro, a música, e a poesia), notadamente em temas relacionados com as diversas
áreas de atuação do curso de Administração como, Gestão, Inovação e
Empreendedorismo e do curso de Direto, preferencialmente, Direitos
Fundamentais, especialmente proteção de grupos vulneráveis como crianças,
adolescentes, mulheres e idosos.
O projeto tem como objetivo principal, contribuir para o cumprimento da função social
da Faculdade Evangélica de Rubiataba, promovendo através da extensão, o conhecimento
para formação de cidadãos éticos e comprometidos com o bem-comum da comunidade.

2.1. Da dinâmica do trabalho
Os acadêmicos, com supervisão de professores e em grupos de até cinco (5) integrantes,
farão palestras, oficinas, seminários (e/ou outras formas de expressão, como o teatro, a
música, e a poesia) a respeito dos assuntos acima destacados, estendendo conhecimento,
à comunidade. Essas atividades poderão realizar-se em instituições externas ou nas
dependências da Faculdade Evangélica de Rubiataba.

02. Das vagas

Para o segundo semestre do ano letivo de 2017, serão ofertadas 10 vagas para participação
no Projeto InterAÇÃO, cinco (5) para o Curso de Administração e cinco (5) para o Curso
de Direito.
03. Do início e duração das atividades:
A apresentação das palestras, oficinas, seminários e/ou outras formas de expressão,
deverão realizar-se, preferentemente, entre os dias 20 a 25 de novembro de 2017, ou seja,
durante a II Semana Acadêmica.
04. Das inscrições:
As inscrições deverão ser efetuadas no período de 24/10/2017 a 27/10/2017, junto a
Auxiliar de Coordenação dos Cursos. Para tanto, será preenchido o formulário de
Inscrição respectivo (formulário anexo).
05. Das condições necessárias à inscrição:
São requisitos para que o aluno se inscreva no Projeto InterAÇÃO:
I- Ser aluno da Graduação;
II- Ter cursado e concluído, integralmente, o primeiro período do Curso.

06. Da seleção dos candidatos:
A participação no Projeto InterAÇÃO é aberta para todos os alunos que atendam ao item
05. A seleção dar-se-á por meio de entrevista com as coordenações de extensão com a
finalidade de verificar a proposta de atividade do acadêmico com o objetivo do projeto
InterAÇÃO.
O resultado final do processo seletivo estará disponível no site da instituição.
07. Da Certificação
A participação no Projeto InterAÇÃO valerá como atividade complementar, ensejando a
respectiva certificação. A carga horária será de acordo com o número de atividades
(palestras, oficinas, seminários (e/ou outras formas de expressão, como o teatro, a música,
e a poesia) em que o acadêmico participar, computado da seguinte forma: 1 hora de
atividades equivalerá 4 horas aula certificadas, a fim de que seja contemplado o tempo
despendido para o respectivo preparo.

08. Das Disposições finais:
Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de Extensão Geral
de Extensão e Coordenações Adjuntas.
Rubiataba, 24 de outubro de 2017.

Me. Danilo Ferraz Nunes da Silva
Coordenador de Atividades de Extensão e Monitoria do Curso de Direito

Me. Marco Antônio Pereira de Abreu
Coordenador de Atividades de Extensão e Monitoria do Curso de Administração

Me. Danilo Ferraz Nunes da Silva
Coordenador de Atividades de Extensão e Monitoria do Curso de Direito

Ma. Maura Sousa da Silva de Paula
Coordenadora Geral de Atividades de Extensão e Monitoria

Me. Cláudio Roberto dos Santos Kobayashi
Diretor da Faculdade Evangélica de Rubiataba

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – PROJETO INTERAÇÃO

Eu,___________________________________________________________________,
aluno

regularmente

matriculado

no

Curso

de_________________________,

RA_____________________, e-mail _______________________________________,
telefone _______________________, venho requerer inscrição no projeto InterAÇÃO.

Rubiataba-GO, _____/_____/_____

______________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
OBSERVAÇÃO:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________
DESPACHO FINAL:
DEFERIDO
( )
INDEFERIDO ( )
Rubiataba-GO____/____/_____

_________________________________________
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

