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Edital PROEXT/UNEAL 001/2015.
EDITAL DE SELEÇÃO DE MEMBROS DOS NÚCLEOS DE
EXTENSÃO

A Pró-Reitoria de Extensão – PROEXT, da Universidade Estadual de Alagoas –
UNEAL, torna público a todos os interessados, que estarão abertas as inscrições
para formação dos Núcleos de Extensão, nos Campi I, II, III, IV,V e VIcom a
finalidade de desenvolver atividades acadêmicas de extensão em suas diversas
atribuições.

1. DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DOS NÚCLEOS

Os núcleos de Extensão são unidades formadas por docentes, discentes e técnicoadministrativos da Universidade Estadual de Alagoas, para a participação, colaboração e
ampliação de ações de extensão, (projetos, programas, eventos e demais ações voltadas
para a sociedade). Os membros dos núcleos de extensão farão parte da Pró-Reitoria de
Extensão, e serão convocados para reuniões no intuito de conhecer, divulgar e fortalecer
os ideais extensionistas, além de contribuir com ações e reflexões que aprimorem a
percepção e ação extensionista em todos os campi da universidade.

Esses núcleos

procurarão atender as demandas e contribuir para a resolução dos problemas dos
correspondentes segmentos sociais.
Os integrantes dos núcleos de extensão receberão certificado de participação nas ações de
extensão, na condição de membro do núcleo de extensão do seu respectivo campus.

Objetivos
 Ampliar a participação da comunidade acadêmica nas ações de extensão;

 Integralizar as ações da Universidade com a sociedade e intensificar a realização
de programas, projetos e atividades de caráter social.
 Descentralizar as atividades de extensão, criando e fortalecendo vínculos com os
demais campi para a consecução abrangente e norteadora das ações extensionistas.
2. DA INSCRIÇÃO

As inscrições estarão abertas no período de 26 de fevereiro de 2015 a 06 de março
de 2015 na direção dos seus respectivos Campi, nos horários de funcionamento
destes.

2.1 Das vagas por segmentos.

CAMPUS
CAMPUS I - ARAPIRACA
CAMPUS II – UNIÃO DOS
PALMERES
CAMPUS III – PALEMIRA
CAMPUS IV- SÃO MIGUEL
CAMPUS V – SANTANA DO
IPANEMA
CAMPUS VI - MACEIÓ
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2.2 A homologação das inscrições será dia 12 de março de 2015.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

3.1
Poderão se inscrever docentes, técnicos e discentes desta IES.
3.1.1 O docente deverá estar em atividade.
3.1.2 O técnico deverá estar em atividade.
3.1.3Poderão se inscrever acadêmicos (as) da UNEAL regularmente matriculados
do 2° ao 7° período.
3.2 Os candidatos deverão preencher formulário de inscrição (ANEXO I) com os
dados cadastrais, disponíveis no site da UNEALe entregar nas direções dos seus
respectivos Campi, onde os diretores irão atestar ou não as inscrições mediante
situação do candidato.

4. DA SELEÇÃO

4.1 A seleção se dará mediante sorteio públiconos casos onde houverem maior
número de inscritos em relação ao número de vagas.
4.2 O sorteio ocorrerá no dia 16 de março de 2015 na sala da Pró-Reitoria de
Extensão, localizada no campus I às 10:00 horas.

5- DO RESULTADO
5.1 o resultado final será dia 17 de março de 2015 e será divulgado na página oficial
da UNEAL: www.uneal.edu.br

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 – Os representantes dos núcleos de extensão iniciarão suas atividades no dia
subsequente à publicação da portaria de nomeação.
6.2 – Ficará sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão-PROEXTa
supervisão dos Núcleos de Extensão.
6.4 – Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão da UNEAL.

Arapiraca, 11 de fevereiro de 2015.

Prof. M. Sc. Jairo José Campos da Costa
Reitor

Prof. M. Reinaldo Sousa
Pró- Reitor de Extensão

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO –PROEXT
Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N, FONE(82)3521-3341 CEP: 57312-270
Arapiraca – Alagoas. www.uneal.edu.br

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Edital 001/2015

NOME:

Telefone

E-mail

CPF:

RG:

Campus*
*Em caso de discente especificar curso

( ) Técnico em atividade
( ) Docente em atividade

Responsável pela inscrição

( ) Aluno regularmente matriculado
entre o 2º e o 7º período

Data:____/____/________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO
Edital 001/2015

NOME:

Telefone

E-mail

CPF:

RG:

Campus*
*Em caso de discente especificar curso

( ) Técnico em atividade
( ) Docente em atividade

Responsável pela inscrição

( ) Aluno regularmente
matriculadoentre o 2º e o 7º período

Data:____/____/________

