
PROCESSO SELETIVO 2

SELEÇÃODE NOVOS PROJETOS PARA INTEGRAREM AS ATIVIDADES DO
NECCOMEM 2020

Dos dias 09 a 23 de março de 2020 o Neccom recebe inscrições de projetos
para integrarem as ações do núcleo. Esta ação visa proporcionar maior
autonomia entre os discentes para elaboração e execução de projetos. Podem
submeter propostas, estudantes do IFPB campus Princesa Isabel e
parceiros sociais (estes desde que tenham parceria com algum estudante do
IFPB).

Orientações para Inscrição:

1. Os projetos não podem ser individuais, devem ser em grupos, entre 2 (duas)
e 4 (quatro) pessoas, podendo ser estudantes, servidores e parceiros externos;
2. Os projetos devem ser DE EXTENSÃO e interdisciplinares (contemplarem
mais de uma disciplina);
3. Os projetos devem estar voltados para uma ou mais das seguintes áreas:
Educação e/ou Artes e/ou Cultura;
4. As propostas selecionadas poderão ser submetidas posteriormente a editais
de fomento;
5. As propostas selecionadas terão suas atividades iniciadas voluntariamente
podendo serem contempladas por editais, mediante o surgimento de editais e
subimissão dos projetos aos mesmos;
6. Em casos de propostas semelhantes a equipe de seleção do Neccom poderá
sugerir a integração entre as propostas;
7. Atualmente o Neccom não dispõe de nenhuma bolsa estudantil. As bolsas
surgem a partir da contemplação em editais;
8. A análise dos projetos será realizada por comissão de participantes do
NECCOM. E terá seu resultado publicado até dia 03 de abril;
9. Os estudantes e parceiros sociais que tiverem propostas selecionadas
estarão automaticamente integrados ao Neccom;
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ATIVIDADES DO NECCOM EM 2020

10. Os inscritos devem ter disponibilidade para encontros semanais, caso sua
proposta seja contemplada. Os encontros serão regulados por meio de
frequência, para certificação deve ter pelo menos 75% de frequência;
11. A carga horária da certificação irá depender da dimensão e amplitude do
projeto
12. O quantitativo de projetos selecionados dependerá da disponibilidade dos
servidores para acompanhar os projetos.

LINK PARA INSCRIÇÕES: https://forms.gle/fzPBy3uZCvE5LHcW8

QR-CODE PARA INSCRIÇÃO:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS E PONTUAÇÃO

Item Critérios de Avaliação Pontuação

1.
Justificativa, coerência dos objetivos e
adequação da metodologia com as

atividades propostas.

0 a 35 pontos (análise dos dados da proposta do
Projeto).

2.
Apresentação da Proposta.

0 a 25 pontos (análise da apresentação da
proposta do Projeto).

2. Articulação com o Ensino e a Pesquisa. 0 a 10 pontos

4.
Participação de parceiro social. 0 a 10 pontos (5 pontos para cada participação de

parceiro social). A pontuação só será contabilizada
a partir da comprovação da

parceria.
6. Atividades de Extensão executadas na

área de abrangência social do Campus.
0 a 30 pontos (5 pontos por cada Meta/Atividade

com execução prevista na comunidade).

7.
Participação de servidores e estudantes

voluntários na Equipe da proposta do Projeto
de Extensão.

0 a 10 pontos (2,5 pontos por membro voluntário
participante da proposta, com atividade prevista

no projeto)

TOTAL 100

*CRITÉRIO PARA DESEMPATE: RELEVÂNCIA E INOVAÇÃO DO PROJETO

https://forms.gle/fzPBy3uZCvE5LHcW8

