
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS-MONITORES PARA ACCS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT/UFBA

Atendendo ao disposto no EDITAL ACCS & ACCS FORPOP SEMESTRE 2023.1 - Ação
Curricular em Comunidade e Sociedade da Pró Reitoria de Extensão (PROEXT/UFBA),
informamos que estão abertas as inscrições para seleção de bolsistas-monitores para ACCS.

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) é um componente curricular,
modalidade disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, com carga horária
mínima de 17 (dezessete) horas semestrais, em que estudantes e professores da UFBA, em
uma relação com grupos da sociedade, desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação,
tecnologia e inovação, promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de
conhecimento sobre a realidade com perspectiva de transformação”, conforme Resolução Nº
01/2013 do CONSEPE.

1. DA EMENTA DO CURSO:

Desenvolvimento de ações de apoio e fomento para os diferentes grupos de atores do
ecossistema de Negócios de Impacto Socioambiental em Salvador. As ações ocorrem por
meio do desenvolvimento de cursos de formação de acordo com o perfil e as demandas de
diferentes grupos da comunidade, voltados para o desenvolvimento de planos de negócio,
planos de desenvolvimento territorial, ou outro produto tecnológico que possa contribuir
para alterar a realidade local. Também há o desenvolvimento de ações de mentoria por
grupos de alunos de diferentes cursos, coordenados pelos professores da disciplina.

2. DAS VAGAS:
2.1 Será oferecida 1 vaga para bolsista-monitor que atuará na ACCS ADMK24 Apoio e
Fomento ao Ecossistema de Negócios de Impacto Socioambiental em Salvador, sob a
Coordenação da Professora Luiza Teixeira da Escola de Administração da Universidade
Federal da Bahia.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA-MONITOR:
3.1 Assinar e cumprir Termo de Compromisso do Bolsista de Extensão, conforme modelo
disponível no SAPEX;
3.2 Entregar documentos relativos à implementação do Plano de Trabalho aprovado dentro
dos prazos deste Edital;

https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2001.2013_0.pdf
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2001.2013_0.pdf


3.3 Cumprir as atividades previstas no Plano de Trabalho, conforme orientações da
Coordenadora da ACCS, zelando pelos objetivos da ACCS na UFBA e disposto na proposta
de ACCS aprovada onde se insere;
3.4 Submeter relatório das atividades previstas no plano de trabalho no SAPEX, em
formulário específico disponibilizado no SAPEX e conforme orientações da PROEXT, em
até 30 (trinta) dias após o término do período de aulas do semestre letivo no qual a ACCS
tenha sido ofertada;
3.5 Apresentar os resultados dos planos de trabalho no Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão e/ou em evento similar, conforme orientações a serem encaminhadas pela
PROEXT.

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
4.1 Estar regularmente matriculado em curso de graduação;
4.2 Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico;
4.3 Ser aprovado em processo de seleção.
4.4 Não receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais;
4.5 Apresentar tempo disponível para dedicar às atividades previstas no edital de seleção;
4.6 Não estar matriculado na disciplina ACCS da qual pleiteia participar como bolsista.

5. DO PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:
5.1 As inscrições estarão abertas no período de 03/03/2023 a 12/03/2023.
5.2 As pessoas interessadas devem efetuar sua candidatura através do formulário
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKbUA6T20gHY9NpmLM_IR18Uf2cjdxNe5
FWszn_ZYh-NxvsQ/viewform?usp=pp_url).
5.3 No ato da candidatura deverá anexar o Histórico atualizado (matrícula 2023.1), currículo
acadêmico, bem como Carta de Intenção, de até uma página, apresentando seu interesse pela
monitoria na ACCS, relação prévia com a temática e possíveis contribuições para atividades
que envolvam trabalho comunitário, territorial e com organizações sociais.

6. DO PROCESSO SELETIVO:
6.1 A seleção é constituída de duas fases eliminatórias: a) análise curricular e b) análise das
cartas de intenção.
6.2 A escolha privilegiará aquele que atingir a maior pontuação no somatório da pontuação
dos critérios.
6.3 A análise será feita com base no seguinte barema:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKbUA6T20gHY9NpmLM_IR18Uf2cjdxNe5FWszn_ZYh-NxvsQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKbUA6T20gHY9NpmLM_IR18Uf2cjdxNe5FWszn_ZYh-NxvsQ/viewform?usp=pp_url


1) Currículo

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1.Adequação ao perfil do candidato desejado 20

2.Experiência prévia em gestão 20

3.Participação em projetos de pesquisa, extensão e
inovação

10

4.Outras atividades acadêmicas 10

TOTAL DE PONTOS 60

2) Carta de intenções

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1. Proposta de contribuição apresentada na carta de
intenções

40

TOTAL DE PONTOS 40

7. DO CRONOGRAMA

EVENTO DATA OBSERVAÇÕES

Divulgação do Edital 03/03/2023 Ver em www.ea.ufba.br

Período de inscrições De 03/03/2023 a 23h59
de 12/03/2023

Inscrições exclusivamente através
do formulário
(https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScKbUA6T20gHY9Npm
LM_IR18Uf2cjdxNe5FWszn_ZYh-
NxvsQ/viewform?usp=pp_url)

Divulgação das inscrições
homologadas

13/03/2023 Ver em www.ea.ufba.br



Resultado preliminar da
seleção

14/03/2023 Ver em www.ea.ufba.br

Resultado final da seleção 15/03/2023 Ver em www.ea.ufba.br

Salvador, 03 de Março de 2023,

Luiza Reis Teixeira
Coordenadora da ACCS ADMK24

Apoio e fomento ao ecossistema de Negócios de Impacto Socioambiental em Salvador


