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EDITAL Nº 001/2022/NPGPERC/FAP 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS E CURSOS DE EXTENSÃO 
 
A Coordenação do NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO/PESQUISA CIENTÍFICA, EXTENSÃO E 
RELAÇÕES COMUNITÁRIAS (NPGPERC/FAP), torna público por meio deste edital os critérios para a 
apresentação de propostas de projetos e CURSOS DE EXTENSÃO da Faculdade de Piracanjuba (FAP) 
com vigência de 1º de fevereiro a 10 de julho de 2022. 
 
Entende-se por Extensão Universitária o conceito pactuado na Política Nacional de Extensão 
Universitária: processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, sob o princípio 
constitucional da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  
 
Entende-se por projetos e CURSOS DE EXTENSÃO o conjunto de ações processuais contínuas, de 
caráter educativo, social, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e com prazo 
determinado. 

 
1. DOS OBJETOS 

1.1. O presente edital tem como objetivo apoiar e estimular a criação de até 16 (dezesseis) 
projetos e CURSOS DE EXTENSÃO, sendo ações coordenadas por docentes vinculados 
da FAP. 

1.2. A vigência deste edital é de 1º de fevereiro a 10 de julho de 2022. 
 
2. DAS PROPOSTAS 

2.1.  O objeto das propostas devem ser Projetos e CURSOS DE EXTENSÃO, sendo que esses 
realizados de acordo com o cronograma deste edital. 

2.2. Os projetos e CURSOS DE EXTENSÃO deverão incentivar a participação da comunidade 
interna e externa atendidas pela Faculdade de Piracanjuba (FAP). 

2.3. Cada proposta/proponente deve oferecer UM CURSO DE EXTENSÃO com uma carga 
horária mínima de 5 horas e no máximo 100 horas, executadas dentro do período de 
vigência deste edital. 

2.4. Os projetos e CURSOS DE EXTENSÃO poderão ser ofertados na modalidade presencial 
ou não-presencial associando atividades síncronas e assíncronas. 

2.5. Os projetos e CURSOS DE EXTENSÃO poderão ser gratuitos ou com taxas de inscrição 
aos participantes, conforme estabelecido na proposta do coordenador/proponente. 

2.6.  As propostas contempladas nesse edital, antes de seu início de execução, deverão 
estar registradas na aba do NPGPERC/FAP, na categoria CURSO DE EXTENSÃO, no site 
da FAP, e deverão estar com a situação APROVADA. 

2.7. Os Projetos e CURSOS DE EXTENSÃO deverão ser estruturados da seguinte maneira: a) 
Título do projeto/curso, coordenador/proponente, CPF, Telefone, E-mail, Lattes; b) 
Equipe executora (contemplar estudantes de graduação e/ou comunidade externa, 
CPF, Telefone, E-mail, Lattes); c) Público alvo; d) Justificativa; e) Objetivos da 
proposta; f) Metodologia; g) Cronograma das atividades a serem desenvolvidas; h) 
Previsão orçamentária, financiamentos, taxas e recursos financeiros; i) Resultados 
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esperados; j) Referências. A submissão das propostas será realizada exclusivamente e-
mail do NPGPERC/FAP: nucleodepesquisafap@gmail.com 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão ser proponentes docentes vinculados a Faculdade de Piracanjuba (FAP). 
3.2. A participação docente não poderá prejudicar as suas atividades de ensino e pesquisa, 

definidas pelos cursos de cada proponente. 
3.3.  Os projetos e CURSOS DE EXTENSÃO poderão ser ministrados em parceria, por 

docentes da FAP, estudantes e membros externos, desde que 2/3 dos ministrantes 
possuam vínculo com a FAP e tenham a supervisão do docente 
coordenador/proponente da proposta. 

 
Parágrafo único. A participação de outros membros externos da equipe não implica em 
vínculo empregatício com a Faculdade de Piracanjuba (FAP). 

 
4. DAS ATRIBUIÇÕES 

4.1. Do docente/proponente coordenador de proposta: 
4.1.1. Elaborar a proposta conforme disposições desse edital e em conformidade com o 

regulamento geral do NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO/PESQUISA 
CIENTÍFICA, EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS (NPGPERC/FAP). 

4.1.2. Providenciar recursos humanos e recursos materiais necessários para o 
desenvolvimento da proposta, com as anuências necessárias. 

4.1.3. Selecionar os estudantes membros da equipe de acordo com as competências 
necessárias para cumprir o plano de trabalho, em processo transparente e 
amplamente divulgado. 

4.1.4. Divulgar o projeto e o CURSO DE EXTENSÃO no site da FAP, nas redes sociais da 
FAP e em outros meios de comunicação no intuito de alcançar a comunidade 
interna e externa. 

4.1.5. Participar das reuniões agendadas pela NPGPERC/FAP, assim como fornecer 
relatórios parciais e finais acerca do CURSO DE EXTENSÃO. 

4.1.6. Coordenar o CURSO DE EXTENSÃO durante seu processo, supervisionando todas 
as atividades. 

4.1.7. Elaborar o relatório final após a conclusão do CURSO DE EXTENSÃO, dar os 
encaminhamentos necessários para o encerramento e devidos registros no prazo 
máximo de 30 dias. 

4.1.8. Incluir o nome dos estudantes e membros da equipe nas publicações e nos 
trabalhos apresentados em congressos decorrentes da produção oriunda do 
CURSO DE EXTENSÃO, bem como sempre citar o apoio do NPGPERC/FAP. 

4.2. Dos estudantes membros da equipe/bolsistas/voluntários: 
4.2.1. Participar de atividades de preparação das aulas, contribuir com o preparo de 

material didático, fazer monitoria e outras atividades de apoio necessárias para o 
desenvolvimento do CURSO DE EXTENSÃO, estabelecidas pelo 
coordenador/proponente da proposta. 
 

5. DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
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5.1. As propostas deverão ser encaminhadas, exclusivamente, via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 

 
6. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Uma comissão designada pelo NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO/PESQUISA 
CIENTÍFICA, EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS (NPGPERC/FAP) selecionará as 
propostas. 

6.2. O trabalho da comissão seguirá o cronograma apresentado neste edital. 
6.3. A avaliação das propostas será realizada de acordo com os critérios dispostos em duas 

fases: Fase 1: Análise documental e homologação das inscrições; Fase 2: Análise das 
propostas. 

6.4. Na Fase 2, as propostas serão avaliadas de acordo com a tabela a seguir: 
 

Itens da proposta Pontuação Máxima 
1. Características e exequibilidade da proposta Até 60 (sessenta) 

2. Experiência anterior da equipe em projetos 
similares 

Até 40 (quarenta) 

 
6.5. Serão reprovadas as propostas que não alcançarem 60 (sessenta) pontos. 
6.6. O resultado provisório de cada fase será publicado no site da Faculdade de 

Piracanjuba (FAP) de acordo com o cronograma deste Edital. 
 
7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

7.1.  Admitir-se-á recurso, contra os resultados provisórios, que deverá ser endereçado ao 
e-mail do NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO/PESQUISA CIENTÍFICA, EXTENSÃO 
E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS (NPGPERC/FAP): nucleodepesquisafap@gmail.com 

7.2. O recurso, após assinado, deverá ser digitalizado (formato PDF) e anexado à 
mensagem eletrônica. 

7.3. Os recursos devem ser enviados exclusivamente por e-mail até a data limite para a 
interposição de recurso, de acordo com o cronograma. 

7.4. Não haverá reapreciação de recursos. 
 
8. DO RESULTADO DEFINITIVO 

8.1.  A classificação final utilizará os mesmos critérios estabelecidos para o resultado 
provisório. 

8.2. Serão selecionadas no máximo 16 (dezesseis) propostas na modalidade projetos e 
CURSOS DE EXTENSÃO, distribuído da seguinte forma: 

a. Até duas propostas para o curso de Pedagogia, 
b. Até duas propostas para o Curso de Educação Física, 
c. Até duas propostas para o curso de Engenharia, 
d. Até duas propostas para o curso de Direito, 
e. Até duas propostas para o Curso de Biomedicina, 
f. Até duas propostas para o Curso de Enfermagem, 
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g. Até duas propostas para o Curso de Administração, 
h. Até uma proposta para o curso de Teologia, 
i. Até uma proposta para o curso de Serviço Social. 

 
Parágrafo único. No caso de algum dos cursos não preencher o número máximo de 
propostas, a vaga será transferida para os demais cursos, seguindo a ordem pré-
estabelecida acima. 
 

8.3. Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Seleção encaminhará o 
resultado para Conselho Superior (CONSUP) e Diretoria da Faculdade de Piracanjuba 
(FAP). 

 
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS E CONTRAPARTIDA 

9.1. Cabe ao proponente descrever na proposta acerca da gratuidade ou do valor 
estipulado para inscrição no projeto e CURSO DE EXTENSÃO, sendo que nesse caso, 
deve-se estabelecer a previsão orçamentária e os repasses financeiros na proposta 
que será enviada para NPGPERC/FAP. 

9.2. Os alunos e alunas beneficiários dos Programas de Bolsas (Bolsa social, ProUni, Fies, 
OVG, entre outras) deverão realizar a contrapartida cooperando nos projetos e 
CURSOS DE EXTENSÃO, cabendo ao aluno/a contactar um professor/proponente para 
se integrar a proposta em tempo hábil, conforme cronograma desse edital. 

9.3. Os discentes que participarem dos projetos e CURSOS DE EXTENSÃO serão 
beneficiados com o apoio pedagógico e a infraestrutura Institucional para a realização 
das etapas previstas na proposta. 

9.4. Poderão ser consideradas horas de Atividades Complementares aos alunos/as que 
cumprirem as exigências e as atividades propostas pelos projetos e CURSOS DE 
EXTENSÃO aprovados pelo NPGPERC/FAP. 

9.5. Será concedido certificado de participação aos alunos/as que concluir 
satisfatoriamente todas as etapas previstas no projeto e CURSOS DE EXTENSÃO. 

 
10. DO USO DE VOZ, IMAGEM E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

10.1. O proponente e todos os envolvidos no CURSO DE EXTENSÃO, ao enviarem o projeto 
para apreciação do NPGPERC/FAP declaram estar cientes e autorizam a Faculdade de 
Piracanjuba (FAP) fazerem uso de sua imagem, o som de sua voz e demais 
características físicas durante o período de vigência do projeto e CURSO DE 
EXTENSÃO, por meio de todo e qualquer tipo de mídia com a finalidade de dar 
publicidade e visibilidade para o referido CURSO DE EXTENSÃO. 

 
11. DO CRONOGRAMA 

1º a 15 de fevereiro/2022 
Período de inscrição via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 

16 a 17 de fevereiro/2022 Avaliação das propostas recebidas 
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18 de fevereiro/2022 Divulgação do resultado provisório no site da FAP e/ou nos canais 
de comunicação da FAP 

19 de fevereiro/2022 Recursos via e-mail do NPGPERC/FAP até as 17 h 

19 de fevereiro/2022 Resultado dos recursos e divulgação das propostas aprovadas no 
site FAP e/ou nos canais de comunicação da FAP 

20 de fevereiro a 1º de julho 
de 2022 Realização dos projetos e Cursos de Extensão 

02 a 10 de julho de 2022 Avaliação dos resultados obtidos pela equipe e elaboração do 
relatório final 

Até 10 de julho de 2022 Prazo máximo de envio do relatório final e encerramento junto 
ao NPGPERC/FAP 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Informações adicionais poderão ser obtidas via e-mail do NPGPERC/FAP: 
nucleodepesquisafap@gmail.com 

12.2. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do NPGPERC/FAP. 
 
 
 
 

Piracanjuba/GO, 18 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Vinicius Oliveira Seabra Guimarães 
Coordenador do Núcleo de Pós-Graduação, Iniciação/Pesquisa Científica, Extensão e Relações Comunitárias 

(NPGPERC/FAP) 


