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RESOLUÇÃO Nº 63, DE 21 DE MAIO DE 2013.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando a Resolução nº 3, Coex, 
de 17 de maio de 2013, e demais documentos contidos no Processo nº 23104.004961/2011-91, 
resolve, ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Regulamento do Programa de Bolsas de Extensão (PBEXT) da 
Fundação Universidade Federal e Mato Grosso do Sul, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Fica revogada a Resolução nº 71, de 15 de dezembro de 2011.

CÉLIA MARIA SILVA CORREA OLIVEIRA
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Anexo da Resolução nº 63, CD, de 21 de maio de 2013.
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PBEXT)

Capítulo I
Dos Objetivos

Art. 1°  O Programa de Bolsas de Extensão (PBEXT) da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul busca a valorização do discente, o fortalecimento da vivência 
acadêmica e social e a integração curricular dessa atividade em um processo de flexibilização 
curricular, sendo um importante instrumento de fomento às Ações de Extensão, inclusive como 
mecanismo de articulação de projetos e atividades, bem como de valorização dessas.

Art. 2º  São objetivos do Programa de Bolsas de Extensão da UFMS:
I  –  viabilizar  a  participação  de  discentes  de  cursos  de  graduação  da  UFMS  no 

processo de interação entre a Universidade e a sociedade;
II – despertar no discente o interesse e a cooperação nas Ações de Extensão, cultura e 

desporto; e
III  –  oferecer  aos  discentes  melhores  condições  para  participação  em  Ações  de 

Extensão, cultura e desporto na UFMS que, voltadas ou não ao seu futuro campo de atuação 
profissional,  contribuam  para  sua  formação  acadêmica,  profissional  e  para  o  exercício  da 
cidadania, de acordo com a política de extensão institucional. 

Art. 3º  A Bolsa de Extensão é um auxílio financeiro proporcionado pela UFMS a 
discentes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFMS, vinculados a uma Ação 
de  Extensão  institucionalmente  aprovada  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos 
Estudantis. 

§ 1º  A Bolsa de Extensão não gerará qualquer vínculo empregatício entre o bolsista 
de extensão e a UFMS.

§ 2º  A gestão organizacional e operacional do PBEXT é de responsabilidade da 
Coordenadoria de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. 

Capítulo II
Da Concessão da Bolsa de Extensão

Art. 4º  A concessão de Bolsas de Extensão deverá estar prevista em programa ou 
projeto que preencha os seguintes requisitos:

I – ter  sido institucionalmente aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis;

II – ser coordenado por docente da UFMS, em efetivo;
III  –  ser  desenvolvido  por,  no  mínimo,  dois  terços  de  pessoas  vinculadas  à 

Instituição,  sejam  docentes,  servidores  técnico-administrativos  ou  estudantes  regulares  de 
graduação ou de pós-graduação; e

IV – estar inserido em sistema informatizado da instituição, disponível para consulta 
do público.

Capítulo III
Dos Requisitos para discentes candidatos à Bolsa de Extensão
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Anexo da Resolução nº 63, CD, de 21 de maio de 2013.
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PBEXT)

Art. 5º  Aplicam-se aos candidatos a Bolsas de Extensão os seguintes requisitos, sem 
prejuízo de outros específicos fixados por edital:

I – estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFMS;
II  –  não  estar  cursando  o  último  semestre  do  curso  quando da  inscrição  para  o 

processo seletivo de concessão de bolsa de extensão;
III – ter disponibilidade para execução das atividades em vinte  horas semanais, sem 

prejuízo das atividades curriculares;
IV – não estar cumprindo sanção disciplinar no momento da inscrição;
V  –  não  ter  sido  excluído  anteriormente  de  alguma  bolsa  de  extensão  por 

desempenho insatisfatório;
VI – inexistência de percepção de bolsa concedida por outro órgão de fomento;
VII – apresentar indicadores de desempenho satisfatórios.

Parágrafo único. Serão considerados como indicadores de desempenho acadêmico: a 
frequência e as notas do candidato.

Capítulo IV
Da Seleção

Art.  6º   A concessão  de  Bolsas  de  Extensão  está  condicionada  à  realização  de 
processo  seletivo  meritório,  promovido  pela  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos 
Estudantis, a ser publicado anualmente por meio de edital.

Parágrafo  único.  Os  editais  dos  processos  de  seleção  deverão  ser  divulgados 
oficialmente, com antecedência mínima de oito dias de sua realização e incluirão informações 
sobre  data,  local,  horário,  critérios,  procedimentos  a  serem utilizados,  além de  outros  dados 
pertinentes ao certame.

Art. 7º  Serão analisados e avaliados na seleção meritória:
I - Currículo Lattes;
II - Histórico Acadêmico; 
III – Carta de Intenção; e
IV – avaliação presencial.

§ 1º  Na Carta de Intenção o candidato informará sua motivação para participar da 
Ação de Extensão, como pretende contribuir para, a que se candidata, e qual a disponibilidade de 
horários para participar.

§ 2º  O edital  que disciplinar  a  avaliação, a seleção e a concessão de Bolsas de 
Extensão poderá prever outros requisitos para a Carta de Intenção.

§ 3º  A avaliação presencial poderá ser realizada por meio de entrevista, oficina, prova 
escrita, prova de didática, ou outras atividades assemelhadas, conforme definido em edital.

Art.  8º   A avaliação  meritória  será  realizada  pelo(a)  coordenador(a)  da  Ação de 
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Anexo da Resolução nº 63, CD, de 21 de maio de 2013.
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO (PBEXT)

Extensão, segundo critérios e pesos a serem estipulados no edital.

Art.  9º   Os  discentes  candidatos  serão  classificados  em  ordem  decrescente  de 
pontuação alcançada, de acordo com a avaliação meritória realizada.

Parágrafo único.  A relação de todos os discentes inscritos comporão o resultado final 
que  será  divulgado  no  sítio  institucional  da  Pró-Reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos 
Estudantis.

Art. 10.  Após a aprovação, o discente contemplado com a Bolsa de Extensão deverá 
providenciar os documentos abaixo, que comporão a proposta:

I  –  declaração  de  não  ser  beneficiário  de  Bolsa  concedida  pela  UFMS  ou  por 
qualquer outro órgão de fomento;

II – Termo de Compromisso do Bolsista, devidamente assinado;
III – Termo de Compromisso do Orientador, devidamente assinado;
IV – fotocópia do documento de CPF do bolsista; e
V –  comprovante  de  abertura  ou  de  existência  de  conta  corrente  em nome do/a 

bolsista, onde constem nome e número do banco, número da agência e número da conta corrente.

Parágrafo único.  No edital poderão ser previstos outros documentos e exigências a 
serem observadas no respectivo processo seletivo. 

Art.  11.  O  discente  selecionado  executará  Plano  de  Trabalho  a  ser  definido  em 
conjunto com o coordenador.

Capítulo V
Do Cancelamento

Art. 12.  A Bolsa de Extensão será cancelada nos seguintes casos:
I – conclusão do curso de graduação;
II – desempenho acadêmico insuficiente;
III – desistência ou trancamento do curso;
IV – solicitação do bolsista, devidamente justificada;
V – solicitação do orientador, mediante parecer;
VI – por sanção disciplinar; ou
VII – não cumprimento da carga horária da Ação.

Parágrafo único. As circunstâncias previstas neste artigo deverão ser comunicadas à 
CEX/Preae para as devidas providências.

Capítulo VI
Da Duração e da Remuneração

Art. 13. A Bolsa de Extensão terá duração de até doze meses, vinculada à vigência da 
respectiva Ação de Extensão e observada a duração do respectivo exercício financeiro.
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Art. 14.  A Bolsa de Extensão poderá ser prorrogada pela Pró-Reitoria de Extensão, 
Cultura  e  Assuntos  Estudantis,  desde  que  haja  disponibilidade  orçamentária  e  observado  o 
período de vigência da respectiva Ação de Extensão.

Art. 15.  O valor da Bolsa de Extensão será definido anualmente por meio de edital 
da Preae com base nos valores correspondentes pagos pelas agências oficiais de fomento.

Capítulo VII
Do Pagamento

Art. 16.  O pagamento mensal da Bolsa está condicionado à entrega, até o primeiro 
dia útil do mês subsequente, de Relatório Mensal, devidamente aprovado pelo(a) coordenador(a) 
da Ação de Extensão, na Coordenadoria de Extensão (CEX/Preae).

Art. 17.  A CEX/Preae encaminhará à Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento a 
relação nominal dos beneficiários das Bolsas de Extensão e seus respectivos valores até o décimo 
dia do mês subsequente.

Capítulo VIII
Do Relatório Final

Art. 18.  Até quinze dias do término do período de concessão da Bolsa de Extensão, o 
bolsista deverá preencher formulário de Relatório Final das atividades desenvolvidas durante o 
período de vigência, disponibilizado pela CEX/Preae. 

§  1º  A CEX/Preae  poderá  solicitar  ao  bolsista  de  extensão  a  apresentação  dos 
resultados de seu trabalho, na forma de seminário ou painel.

§ 2º  A entrega de Relatório Final será condição para o discente candidatar-se a outra 
Bolsa de Extensão, propor Ação de Extensão, bem como para obter certificado de conclusão de 
curso.

Capítulo IX
Dos Certificados

Art. 19.  Será conferido ao bolsista, ao término da Ação de Extensão, Certificado de 
Extensão Universitária, emitido pela equipe da Coordenadoria de Extensão.

Art. 20.  Deverá constar no Certificado de Extensão:
I – o nome completo do bolsista;
II - o tipo, o nome da atividade de extensão e título da comunicação, quando houver;
III - o nome da unidade proponente;
IV - o período da realização e a carga horária;
V -  o  número do registro do certificado no Livro de Registros  de Atividades  de 
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Extensão; e
VI - as duas assinaturas da atividade de extensão: do coordenador da atividade, que é 

obrigatório,  e  do  responsável  pela  Unidade de  Aprovação ou do Pró-Reitor(a)  de  Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis.

Capítulo X
Das Disposições Gerais

Art.  21.  Anualmente,  a  Comissão  Central  de  Extensão,  Cultura  e  Desporto  e  a 
Coordenadoria de Extensão deverão acompanhar e realizar avaliação das Bolsas de Extensão 
Universitária  concedidas  pela  UFMS,  enviando  Relatório  para  a  Pró-Reitoria  de  Extensão, 
Cultura e Assuntos Estudantis, para aprovação.

Art. 22.  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Extensão, Cultura e 
Assuntos Estudantis.
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