
Prezado(a) Coordenador(a), 
 
Agradecemos sua participação e parabenizamos pela seleção no Edital PIBEX 2021. 
 
Sobre a etapa de contratação de bolsistas selecionadas no Edital PIBEX 2021, seguem 
algumas orientações: 
 
Todas as dúvidas referentes às bolsas devem ser encaminhadas ao Setor de Fomento 
pelo e-mail: fomento.proex@ufes.br, que é o setor responsável pelas bolsas.  
 
Para implementação da bolsa 

1) A seleção e a indicação do(a) bolsista é de responsabilidade do coordenador da 
proposta contemplada no edital PIBEX 2021, conforme resultado final publicado, e 
deverá observar aos critérios estabelecidos no item VI do referido edital: “Para o 
aluno ser indicado como bolsista, ele deverá atender aos seguintes critérios: 
coeficiente de rendimento igual ou superior a 5, estar com matrícula ativa em 
seu respectivo curso com carga horária semestral igual ou superior a 180 
horas”; 
 

2) Ao encaminhar a documentação para implementar a bolsa, o (a) coordenador(a) da 
ação contemplada, dá ciência e concorda com os termos contidos no Edital PIBEX 
2021, bem como na Instrução Normativa nº. 01/2017 – PROEX (link aqui), que 
regulamente a concessão de bolsas de extensão. 
 

3) A documentação será recebida na Divisão de Fomento da PROEX entre os dias 23 
e 30 de setembro de 2021, exclusivamente pelo e-mail fomento.proex@ufes.br. 
Assunto: Entrega de documentação de bolsista. 

 
4) São documentos a serem entregues: 

• Plano de trabalho do bolsista (link aqui), que deverá ser assinado pelo 
orientador no Protocolo Ufes; 

• Formulário em PDF de “Cadastro de Bolsista de Extensão” e os 
“Termos de Compromisso do Bolsista e do Orientador (link aqui) ” em 
formato PDF, devidamente preenchido e assinado pelo coordenador (no 
Protocolo Ufes) e pelo bolsista; 

• Cópia do RG, CPF, Cartão do Banco, Histórico Escolar e Comprovante de Matrícula 
em um mínio de 180 horas. 
 

5) Mesmo que o bolsista já esteja trabalhando na ação de extensão contemplada 
neste edital, é necessário encaminhar a documentação conforme orientado aqui. 

6) Em relação à entrega do “Formulário de Frequência do bolsista (link aqui)”, 
pedimos atenção rigorosa ao calendário (descrito no próprio formulário), para evitar 
a interrupção do pagamento; 

7) Esta orientação e formulário encontram-se no site da proex também.  
 
 
Atenciosamente 
Setor de Fomento 
Diretoria de Gestão de Extensão 
Pró-Reitoria de Extensão da UFES 
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