
 

 

 

 

   EDITAL SELEÇÃO BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco 
público à comunidade acadêmica da UPE o presente edital e convida os interessados a 
apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos, para obtenção 
no valor de R$500,00/mês, durante o período de 13 meses.

 

1. SOBRE O LÓCUS DE INOVAÇÃO SOCI

A Universidade de Pernambuco (UPE) compõe o 
Socioambiental, torna pública a presente 
desenvolvimento do Ecossistema de Inovação Socioambiental na Região Metropolitana no Recife 
via Lócus de Inovação, juntamente aos seguintes parceiros:

● Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP);
● CESAR School; 
● Rede LIVRE Academy;

● Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).
 
 
2. ATUAÇÃO DO BOLSISTA
 
O(A) bolsista selecionado(a) será integrado(a) às equipes de trabalho constituídas por 
colaboradores(as) das organizações da aliança estratégica do
trabalho apoiarão o cumprimento do objetivo geral e específico deste projeto.
O(a) bolsista participará de encontros regulares, reuniões, imersões, oficinas, apresentações de 
propostas pelas equipes de trabalho formadas pelo
  

2.1 Objetivo geral do Lócus de 
 

Apoiar o fomento do desenvolvimento humano, econômico, científico e tecnológico em territórios 
em situação de vulnerabilidade social da RMR por meio de ecossistemas sustent
impacto socioambiental, apoiados pelas TICs.

 
 
2.2 Objetivos específicos do Lócus 
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SELEÇÃO BOLSISTAS DE EXTENSÃO PARA LÓCUS DE INOVAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL - 11/2022 

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco 
público à comunidade acadêmica da UPE o presente edital e convida os interessados a 
apresentarem propostas nos termos aqui estabelecidos, para obtenção de uma bolsa BFI (F
no valor de R$500,00/mês, durante o período de 13 meses. 

1. SOBRE O LÓCUS DE INOVAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

A Universidade de Pernambuco (UPE) compõe o Lócus de Inovação com ênfase ao impacto 
Socioambiental, torna pública a presente Chamada para Bolsistas do Projeto voltado ao 
desenvolvimento do Ecossistema de Inovação Socioambiental na Região Metropolitana no Recife 
via Lócus de Inovação, juntamente aos seguintes parceiros: 

Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP); 

Academy; 
Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). 

2. ATUAÇÃO DO BOLSISTA 

O(A) bolsista selecionado(a) será integrado(a) às equipes de trabalho constituídas por 
colaboradores(as) das organizações da aliança estratégica do Lócus de Inovação. Estas equipes de 
trabalho apoiarão o cumprimento do objetivo geral e específico deste projeto.
O(a) bolsista participará de encontros regulares, reuniões, imersões, oficinas, apresentações de 
propostas pelas equipes de trabalho formadas pelos proponentes do projeto. 

2.1 Objetivo geral do Lócus de Inovação Socioambiental 

Apoiar o fomento do desenvolvimento humano, econômico, científico e tecnológico em territórios 
em situação de vulnerabilidade social da RMR por meio de ecossistemas sustent
impacto socioambiental, apoiados pelas TICs. 

2.2 Objetivos específicos do Lócus de Inovação Socioambiental 
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PARA LÓCUS DE INOVAÇÃO 

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco – PROEC/UPE torna 
público à comunidade acadêmica da UPE o presente edital e convida os interessados a 

de uma bolsa BFI (FACEPE) 

de Inovação com ênfase ao impacto 
do Projeto voltado ao 

desenvolvimento do Ecossistema de Inovação Socioambiental na Região Metropolitana no Recife 

O(A) bolsista selecionado(a) será integrado(a) às equipes de trabalho constituídas por 
de Inovação. Estas equipes de 

trabalho apoiarão o cumprimento do objetivo geral e específico deste projeto.  
O(a) bolsista participará de encontros regulares, reuniões, imersões, oficinas, apresentações de 

Apoiar o fomento do desenvolvimento humano, econômico, científico e tecnológico em territórios 
em situação de vulnerabilidade social da RMR por meio de ecossistemas sustentáveis de inovação e 



 

 

 

● Mapear atores da comunidade situadas nos territórios previstos no projeto (Beberibe, 
Santo Amaro e Comunidade do Pilar);

● Articular a comunidade com órgãos públicos, empresas privadas e instituições de 
ensino; 

● Promover as potencialidades dos territórios por meio de cursos teóricos e oficinas 
práticas de empreendedorismo, inspiradas no princípio da ecologia integral;

● Desenvolver projetos de extensão e pesquisa por meio da instalação de laboratório 
climático, voltado para o aumento da resiliência de territórios vulneráveis frente às 
mudanças climáticas;

● Orientar a criação e o desenvolvimento de negócios de impacto, com especial 
atenção para: 

o Negócios de comunicação digital que possibilitem acompanhar políticas 
públicas e fortalecer iniciativas para implementação local da Agenda 2030;

o Negócios de saúde integral e sistêmica em rede, que leve atendimento 
médico remoto para regiões em situ

o Turismo e serviços sustentáveis;

● Incubar projetos e negócios de impacto cujos modelos se revelem economicamente 
sustentáveis; 

● Amplificar a voz, a visibilidade e a representatividade das regiões periféricas, por 
meio de ações de inovação tecnológica e de comunicação;

● Iniciar movimento de expansão por meio da articulação de atores nas regiões de 
Caruaru, Garanhuns e Salgueiro, onde a UPE possui polos e cursos voltados para 
TICs. 

O(A) bolsista selecionado(a) irá participar do apoio ao 
30 de junho de 2023. 

3. CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO

a. Ser estudante da UPE, regularmente 
partir do 2º semestre e no máximo no antepenúltimo semestre do curso, com possibilidade 
de frequentar atividades presenciais na RMR

b. Não possuir qualquer outra forma de bolsa universitária;
c. A inscrição deverá ser realizada no formulário de inscrição: 

https://forms.gle/bNwekKxchAkgZgs78
d. O(a) estudante deve encaminhar a inscrição, preenchendo o formulário com a ficha de 

avaliação (ANEXO I) e anexando
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Mapear atores da comunidade situadas nos territórios previstos no projeto (Beberibe, 
Santo Amaro e Comunidade do Pilar); 

lar a comunidade com órgãos públicos, empresas privadas e instituições de 

Promover as potencialidades dos territórios por meio de cursos teóricos e oficinas 
práticas de empreendedorismo, inspiradas no princípio da ecologia integral;

jetos de extensão e pesquisa por meio da instalação de laboratório 
climático, voltado para o aumento da resiliência de territórios vulneráveis frente às 
mudanças climáticas; 

Orientar a criação e o desenvolvimento de negócios de impacto, com especial 

Negócios de comunicação digital que possibilitem acompanhar políticas 
públicas e fortalecer iniciativas para implementação local da Agenda 2030;

Negócios de saúde integral e sistêmica em rede, que leve atendimento 
médico remoto para regiões em situação de vulnerabilidade na RMR;

Turismo e serviços sustentáveis; 

Incubar projetos e negócios de impacto cujos modelos se revelem economicamente 

Amplificar a voz, a visibilidade e a representatividade das regiões periféricas, por 
meio de ações de inovação tecnológica e de comunicação; 

Iniciar movimento de expansão por meio da articulação de atores nas regiões de 
Caruaru, Garanhuns e Salgueiro, onde a UPE possui polos e cursos voltados para 

O(A) bolsista selecionado(a) irá participar do apoio ao Lócus no período de 01 de junho de 2

3. CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

regularmente  matriculado em um dos cursos dos 
partir do 2º semestre e no máximo no antepenúltimo semestre do curso, com possibilidade 

atividades presenciais na RMR;   
Não possuir qualquer outra forma de bolsa universitária; 
A inscrição deverá ser realizada no formulário de inscrição: 
https://forms.gle/bNwekKxchAkgZgs78 
O(a) estudante deve encaminhar a inscrição, preenchendo o formulário com a ficha de 
avaliação (ANEXO I) e anexando-o ao formulário de inscrição. 
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Mapear atores da comunidade situadas nos territórios previstos no projeto (Beberibe, 

lar a comunidade com órgãos públicos, empresas privadas e instituições de 

Promover as potencialidades dos territórios por meio de cursos teóricos e oficinas 
práticas de empreendedorismo, inspiradas no princípio da ecologia integral; 

jetos de extensão e pesquisa por meio da instalação de laboratório 
climático, voltado para o aumento da resiliência de territórios vulneráveis frente às 

Orientar a criação e o desenvolvimento de negócios de impacto, com especial 

Negócios de comunicação digital que possibilitem acompanhar políticas 
públicas e fortalecer iniciativas para implementação local da Agenda 2030; 

Negócios de saúde integral e sistêmica em rede, que leve atendimento 
ação de vulnerabilidade na RMR; 

Incubar projetos e negócios de impacto cujos modelos se revelem economicamente 

Amplificar a voz, a visibilidade e a representatividade das regiões periféricas, por 

Iniciar movimento de expansão por meio da articulação de atores nas regiões de 
Caruaru, Garanhuns e Salgueiro, onde a UPE possui polos e cursos voltados para 

no período de 01 de junho de 2022 a 

matriculado em um dos cursos dos Campi da UPE, a 
partir do 2º semestre e no máximo no antepenúltimo semestre do curso, com possibilidade 

A inscrição deverá ser realizada no formulário de inscrição: 

O(a) estudante deve encaminhar a inscrição, preenchendo o formulário com a ficha de 



 

 

 

 
4. AVALIAÇÃO 
 
4.1 ETAPA 1 – Perfil Social e Currículo
A pontuação será feita levando em consideração os seguin
pontuação específica: 
 
4.1.1 Condições de classificação social

1. Ser estudante de família vinculada à programa social (NIS) (
2. Ter estudado a educação básica inteira em escola pública 

4.1.2 Condições de classificação curricular

1. Atuação em projeto, disciplina ou eventos relacionados às ODS da Agenda 2030 
2. Atuação em trabalho voluntário 
3. Produção de relatório ou submissão de artigos 
4. Organização de evento (1 ponto)
5. Atuação em grupo de pesquisa ou projeto de extensão 
6. Experiência com pesquisa científica 

4.1.3 Os cinco candidatos melhores classificados passarão à segunda etapa. Em caso de empate, o 
desempate será feito beneficiando o candidato de maior idade.
 
 
4.2 ETAPA 2 – Entrevista com equipe do 

 
A entrevista será feita através de l
 
 
 
5. CRONOGRAMA 
 

ETAPA 

Inscrições 
Etapa 1 
Divulgação Resultado Preliminar da Primeira 
Etapa 
Recurso em relação à Etapa 1 
Divulgação Resultado Final da Primeira Etapa
Etapa 2 
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Perfil Social e Currículo 
A pontuação será feita levando em consideração os seguintes fundamentos, cada um valendo uma 

4.1.1 Condições de classificação social  

Ser estudante de família vinculada à programa social (NIS) (1,5 pontos); 
Ter estudado a educação básica inteira em escola pública (1,5 pontos); 

4.1.2 Condições de classificação curricular 

Atuação em projeto, disciplina ou eventos relacionados às ODS da Agenda 2030 
Atuação em trabalho voluntário (1 ponto); 
Produção de relatório ou submissão de artigos (1,5 ponto); 

(1 ponto); 
Atuação em grupo de pesquisa ou projeto de extensão (1,5 ponto); 
Experiência com pesquisa científica (1,5 ponto); 

Os cinco candidatos melhores classificados passarão à segunda etapa. Em caso de empate, o 
desempate será feito beneficiando o candidato de maior idade. 

Entrevista com equipe do Lócus de Inovação Social 

A entrevista será feita através de ligação telefônica ou reunião do Google Meet.

DATA

13/05/2022 até 18/05/2022
19/05/2022 

Divulgação Resultado Preliminar da Primeira 19/05/2022 

22/05/2022  
Divulgação Resultado Final da Primeira Etapa 23/05/2022 

24/05/2022 
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tes fundamentos, cada um valendo uma 

Atuação em projeto, disciplina ou eventos relacionados às ODS da Agenda 2030 (1,5 ponto); 

Os cinco candidatos melhores classificados passarão à segunda etapa. Em caso de empate, o 

Google Meet. 

DATA 

 



 

 

 

Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa 2
Recurso em relação à Etapa 2 
Divulgação Resultado Final 
Duração da Bolsa 
 
 
6. DOS RECURSOS 
 
6.1. Recurso às decisões proferidas pela Comissão Avaliadora deverá encaminhar através do e
mail: proec.midias@upe.br; 
6.2. Não serão aceitos no recurso, anexos, novas informações, documentos ou outros elementos que 
não constem no processo/pedido inicial.
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
7.1 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão definidos pela PROEC
 
7.2 Todas e quaisquer dúvidas de ações que não estejam tratadas no presente edital, poderão ser 
encaminhadas ao e-mail: proec.midias@upe.br
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Divulgação do Resultado Preliminar da Etapa 2 25/05/2022 
26/05/2022 
27/05/2022 
01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2023

ecurso às decisões proferidas pela Comissão Avaliadora deverá encaminhar através do e

6.2. Não serão aceitos no recurso, anexos, novas informações, documentos ou outros elementos que 
não constem no processo/pedido inicial.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão definidos pela PROEC

quaisquer dúvidas de ações que não estejam tratadas no presente edital, poderão ser 
proec.midias@upe.br. 
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01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2023 

ecurso às decisões proferidas pela Comissão Avaliadora deverá encaminhar através do e-

6.2. Não serão aceitos no recurso, anexos, novas informações, documentos ou outros elementos que 

7.1 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão definidos pela PROEC. 

quaisquer dúvidas de ações que não estejam tratadas no presente edital, poderão ser 



  

 

                       
                                                    

                                                    

  

ANEXO I - FICHA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DA ETAPA 1

Quadro resumo do processo de seleção de bolsistas

NOME DO ESTUDANTE 

 
Ser 

estudante 
de família 

vinculada à 
programa 

social 
(NIS) 

Ter estudado 
a educação 

básica 
inteira em 

escola 
pública 

 

Atuação em 

disciplina ou 

relacionados 

  
Sim = 1,5 
Não = 0 

Número do 
NIS 

 
Sim = 1,5 
Não = 0 
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FICHA DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DA ETAPA 1 
 

Quadro resumo do processo de seleção de bolsistas 
Atuação em 

projeto, 
disciplina ou 

eventos 
relacionados 
às ODS da 

Agenda 
2030 

 
Atuação 

em 
trabalho 

voluntário 

Produção 
de relatório 

ou 
submissão 
de artigos 

Organização 
de evento 

Atuação 
em grupo 

de 
pesquisa 

ou projeto 
de 

extensão 

Experiência 

pesquisa 
científica

 
Sim = 1,5 
Não = 0 

 
Sim = 1 
Não = 0 

 
Sim = 1,5 
Não = 0 

 
Sim = 1,0 
Não = 0 

 
Sim = 1,5 
Não = 0 

Sim = 1,5
Não = 0

 

Experiência 
com 

pesquisa 
científica 

 
Total 

de 
pontos 

 
Sim = 1,5 
Não = 0 

10 
pontos 
possív

eis 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
TERMO DE COMPROMISSO DISCENTE DA BOLSA LÓCUS DE INOVAÇÃO SOCIAL

Eu, _______________________________________________, ESTUDANTE do curso de 
____________________________, desenvolvendo as atividades de extensão na Unidade de 
Educação ______________________________, me comprometo a cumprir as atividades  
referentes ao Lócus de Inovação Social, por um período de 12 (doze) meses.
 

Nome completo: 

Identidade: Órgão Emissor:

E-mail (atualizado e em uso):
Unidade: 

Contatos telefônicos(atualizados)/DDD:
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ANEXO II 

REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC
TERMO DE COMPROMISSO DISCENTE DA BOLSA LÓCUS DE INOVAÇÃO SOCIAL

 
 
 
 

Eu, _______________________________________________, ESTUDANTE do curso de 
____________________________, desenvolvendo as atividades de extensão na Unidade de 
Educação ______________________________, me comprometo a cumprir as atividades  

us de Inovação Social, por um período de 12 (doze) meses. 

CPF: 

Matrícula: 
Órgão Emissor: UF: Data da Expedição:

mail (atualizado e em uso): 
Curso: 

Contatos telefônicos(atualizados)/DDD: 

Local,___de_______de 2022.

Assinatura do estudante 
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PROEC 
TERMO DE COMPROMISSO DISCENTE DA BOLSA LÓCUS DE INOVAÇÃO SOCIAL 

Eu, _______________________________________________, ESTUDANTE do curso de 
____________________________, desenvolvendo as atividades de extensão na Unidade de 
Educação ______________________________, me comprometo a cumprir as atividades  

 

Data da Expedição: 

Local,___de_______de 2022. 
 


