
                                                          RESOLUÇÃO Nº 30/01 – CEPE
1
 

                                       

                       Fixa normas para execução do Programa Bolsa-Extensão  

                                                          da Universidade Federal do Paraná. 

 

 

 

                                                         O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO, órgão normativo, consultivo e deliberativo da Administração Superior, no uso de 

suas atribuições e considerados os artigos 55, 56 e 57 do Estatuto da Universidade Federal do 

Paraná e de acordo com o constante no processo nº 10059/01-00, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - O Programa  Bolsa de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná, deverá 

obedecer às diretrizes e critérios estabelecidos nesta Resolução. 

 

Parágrafo único – A administração do Programa fica a cargo das Coordenadorias de Extensão e 

de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC. 

 
 

CAPÍTULO I 

Do Objetivo 

 

Art. 2º - O Programa Bolsa-Extensão tem por objetivo viabilizar a participação de alunos, 

regularmente matriculados na Escola Técnica e graduação da UFPR, de seus professores e 

técnicos, num processo de interação entre a Universidade e a Sociedade, por meio de trabalhos 

sistemáticos (consoante com sua área de formação) que contribuam para a formação acadêmica, 

profissional e o exercício da cidadania. 

 

Art. 3
o  

-  O Programa Bolsa-Cultura tem por objetivo a manutenção de um elenco qualitativo e 

versátil dos Grupos Artísticos institucionalizados da UFPR, por meio de trabalho sistemático que 

contribua para a melhoria da formação artística de seus integrantes, bem como a manutenção do 

acervo artístico do MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR) e do MUSA (Museu de 

Arte da UFPR). 

 

Parágrafo Único – Os Grupos Artísticos deverão incluir em seus trabalhos atividades de 

formação cultural da comunidade acadêmica, devendo constar do seu projeto à realização, 

anualmente ou com maior freqüência, de pelo menos um curso, oficina ou atividade afim, de 

temática acessível ao público em geral ou de especial interesse para o ensino de graduação, e 

reservando um mínimo de 30% das vagas ofertadas, a título gratuito, a alunos da UFPR, tal 

atividade deverá contar com o envolvimento ativo e criativo do bolsista e a supervisão e 

orientação dos dirigentes do grupo artístico. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Revogada pela Res. 25/11-CEPE de 08 de abril de 2011, publicada em 17 de maio de 2011.  
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CAPÍTULO II 

Das atribuições 

 

Art.4º - As atribuições do bolsista de Extensão constituem-se das seguintes atividades: 

 

I – cumprir a carga horária prevista no Projeto da Bolsa; 

 II- executar as atividades previstas no Projeto da Bolsa a que está vinculado; 

 III – seguir orientação e supervisão do Coordenador do Projeto a que está vinculado; 

 IV – participar de treinamento específico para o trabalho quando for exigido; 

V – participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas     

programadas; 

VI – apresentar relatório parcial e final, relativo ao período de trabalho, conforme modelo 

fornecido pela PROEC. 

 

Art.5º - As atribuições do bolsista – Cultura constituem-se das seguintes atividades: 

 

 I – cumprir a carga horária prevista no Projeto da Bolsa; 

II – seguir orientação e supervisão da direção do grupo artístico ao qual está   vinculado, 

do MAE ou do MUSA; 

IV – no caso dos grupos artísticos; participar dos ensaios e apresentações oficiais 

programados; 

 V – executar as atividades previstas no Projeto da Bolsa a que está vinculado; 

 VI – participar de treinamento específico para o trabalho quando for exigido; 

VII – participar das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas 

programadas; 

VIII – apresentar relatório parcial e final, relativo ao período de trabalho, conforme 

modelo fornecido pela PROEC. 

 

 

CAPÍTULO III 

Das vagas 

 

Art. 6º - O número de vagas do Programa Bolsa-Extensão e Cultura deverá ser proposto pela 

PROEC e aprovado pelo Conselho de Administração no semestre anterior, considerando os 

projetos em andamento na Universidade, inclusive no que diz respeito aos recursos 

orçamentários. 

 

CAPÍTULO IV 

Das condições de seleção 

 

Art. 7º - Para se candidatar à Bolsa-Extensão, o interessado deverá atender às seguintes 

condições: 
 

I – estar regularmente matriculado em cursos da Universidade; 

 II – apresentar disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades de bolsa; 
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III – concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do 

trabalho. 
 

Art. 8º - Para se candidatar à Bolsa-Cultura, o interessado deverá atender às seguintes condições: 
 

I – ser integrante de um dos grupos artísticos organizados da UFPR ou estar vinculado a 

projetos do MAE e MUSA; 

 II – apresentar disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades de bolsa; 

 III – concordar com os deslocamentos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do 

trabalho; 

IV – comprovar conhecimento na área artística na qual se propõe a atuar. 

 

Art. 9º - O bolsista vinculado à Bolsa-Extensão ou Cultura não poderá acumular outro tipo de 

bolsa ou auxílio financeiro de instituições oficiais. 
 

Parágrafo único – O bolsista de extensão ou cultura não poderá sobrepor as horas dedicadas aos 

projetos de cultura ou extensão às atividades curriculares. 

 

Art. 10 - A seleção dos candidatos à Bolsa Extensão será procedida por Comissão Julgadora, 

uma para cada projeto, constituída de três professores designados pelo Departamento ou Unidade 

ao qual esteja vinculado o Coordenador do projeto. 

 

Parágrafo único – Para os projetos que envolvam mais de um departamento, a Comissão 

Julgadora deverá ser composta por professores dos respectivos departamentos ou unidades, em 

número nunca inferior a três. 

 

Art. 11 - A seleção dos candidatos à Bolsa Cultura será procedida por Comissão Seletiva, uma 

para cada grupo artístico ou projeto proposto pelo MAE ou MUSA,  constituída de três 

membros: no caso dos grupos artísticos, o diretor do grupo e dois artistas ou professores da área, 

indicados pelo Coordenador de Cultura; no caso do MAE e do MUSA, o responsável pelo 

projeto e dois especialistas na área . 

 

Art. 12 - O exame de seleção das Bolsas-Extensão e Cultura constará de: 

 

a) entrevista e análise de histórico escolar ou  currículo artístico; 

b) prova escrita; 

c) prática, onde couber. 

 

 

CAPÍTULO V 

Do valor da bolsa 

 

Art. 13 - O valor da Bolsa-Extensão e Cultura será equivalente às demais bolsas para alunos de 

graduação da Universidade. 
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Art. 14 – O índice de valor da hora-bolsa de Extensão e Cultura poderá ser alterado por 

propostas das Coordenadorias de Extensão e/ou Cultura e aprovado pelo Conselho de 

Planejamento e Administração, para atender as especificidades do projeto. 

 

Art. 15 - Os recursos financeiros para cobertura das despesas do Programa Bolsa-Extensão e 

Cultura serão oriundos do orçamento próprio e de instituições conveniadas com a Universidade, 

atendendo às políticas definidas para o Programa de Bolsa da Universidade. 

 

Art. 16 - A folha de pagamento mensal da Bolsa-Extensão e Cultura será emitida pela PROEC, 

mediante apresentação de folha de freqüência encaminhada pelo Departamento ou Unidade do 

professor orientador até o dia 20 de cada mês, descontado, no mês seguinte as faltas que 

ocorrerem após a remessa. 

 

Parágrafo único – O pagamento dos bolsistas será suspenso na falta do relatório de freqüência até 

a data acima referida. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Vínculo 

 

Art. 17 – A participação do aluno no Programa de Bolsa- Extensão e Cultura constitui uma 

atividade acadêmica ou cultural para sua formação, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei 

Federal nº 6.494 de 7 de dezembro de 1977, regulada pelo Decreto nº 87.497 de 18 de agosto de 

1982. 

 

 

CAPÍTULO VII 

Da duração da bolsa 
 

 

Art. 18 – As Bolsas Extensão e Cultura terão a duração correspondente à proposta orçamentária 

aprovada pelo Conselho de Administração, ressalvado a disposto no Art. 17, inciso V, desta 

Resolução. 

 

Parágrafo único – A renovação da Bolsa-Extensão e Cultura deve ser solicitada à PROEC pelo 

Orientador, dirigente de grupo artístico, diretor do MAE ou MUSA, mediante a entrega de ficha 

de avaliação do bolsista e justificativa de continuidade do Projeto, com aprovação da plenária 

departamental e do Conselho Setorial ou equivalentes. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Do termo de compromisso 

 

Art. 19 – Todo participante do Programa de Bolsa- Extensão e Cultura deverá, antes de iniciar 

suas atividades, assinar um Termo de Compromisso em formulário padronizado, fornecido pela 

PROEC. 
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§ 1º - O termo de compromisso deverá ser assinado em 03 (três) vias, ficando a primeira em 

poder do bolsista, a segunda com o coordenador do programa e/ou projeto e a terceira com a 

Coordenadoria de Extensão – PROEC. 

 

§ 2º - A cada renovação da bolsa extensão ou cultura será obrigatoriamente assinado novo Termo 

de Compromisso.  

 

§ 3º - O participante terá direito ao pagamento da Bolsa- Extensão ou Cultura a partir da data de 

assinatura do respectivo Termo de Compromisso. 

 

 

CAPÍTULO IX 

Do seguro obrigatório 

 

Art. 20 – Todo participante do Programa de Bolsa- Extensão e Cultura contará com o seguro 

contra acidentes pessoais, conforme dispositivo legal pertinente, com recursos da Universidade. 

 

 

CAPÍTULO X 

Da suspensão da bolsa e substituição do bolsista 

 

Art. 21 – A Bolsa-Extensão e Cultura poderá ser suspensa nos seguintes casos: 

 

I – Quando o bolsista não cumprir as atribuições específicas, após entendimento entre o 

Coordenador do Projeto ou dirigente de grupo artístico e a Coordenadoria de 

Extensão, Cultura ou a Direção do MAE, resguardado o direito de defesa do bolsista: 

II – Quando o participante, sem justificativa, faltar três dias consecutivos às atividades 

programadas; 

III – Quando houver desistência por parte do bolsista, após oficializar ao Coordenador do 

Projeto ou dirigente de grupo artístico; 

IV – Quando o bolsista não atender às condições estabelecidas no Termo de 

Compromisso; 

V – Quando o Projeto for suspenso ou a seu término, após comunicação formal ao 

Orientador, encaminhado  pelo Departamento ou unidade ao qual está vinculado. 

 

Art. 22 – A substituição do bolsista poderá ocorrer em caso de desistência ou abandono na forma 

e condições de seleção do Capítulo IV, observado o critério classificatório. 

 

 

CAPÍTULO XI 

Do certificado 

 

Art. 23 – Ao final do período de concessão da bolsa, o bolsista receberá um documento 

comprobatório de participação no projeto, constando o período de atuação, carga horária, local e 

projeto em que participou. 
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§ 1º - A emissão do certificado está condicionada à apresentação e aprovação do relatório final 

da atuação do bolsista com o visto do coordenador do projeto. 

 

§ 2º - O certificado será expedido pela PROEC contendo a assinatura do Pró-Reitor e do 

Coordenador de Extensão. 

 

CAPÍTULO XII 

Das disposições gerais e transitórias 
 

Art. 24 – Os aspectos administrativos referentes ao Programa Bolsa - Extensão e Cultura são 

tratados em Resolução do Conselho de Administração. 
 

Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 26 - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se a Res. 23/96-

CEPE e  demais disposições em contrário. 

 

 

  

                         Sala das Sessões, 11 de maio de 2001 

 

 

 

 

 

Carlos Roberto Antunes dos Santos 

Presidente 

 


