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“CICLO DE CINEMA EM LÍNGUA FRANCESA” 

 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA SER BOLSISTA PREX/UFC 

Pedimos que leiam atentamente, antes de enviar a candidatura, verificando se preenchem 
todos os critérios, sob pena de terem o pleito indeferido. 

 

De acordo com o artigo 9, do Edital 9/2022, da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, o 
bolsista deve atender aos seguintes critérios e obrigações. 

:9.1.1. Ser aluno(a) de graduação regularmente matriculado(a) na UFC a partir do 2º 
semestre (no curso em que está com matrícula ativa);  

9.1.2. Não estar matriculado no último semestre do curso no período 2023.2;  

9.1.3. Não poderá estar em regime de internato, vedadas ainda as matrículas do tipo 
especial, inativas, trancadas ou irregulares; 

 9.1.4.  Ter apresentado trabalho no XXXI Encontro de Extensão, caso tenha sido bolsista 
extensionista em 2022; 

9.1.5 Não estar recebendo bolsas de outros programas da UFC, uma vez que é vedada a 
acumulação de bolsas.  

9.1.6. Estar matriculado com no mínimo de 16h de créditos  

9.1.7. Não obter reprovação durante a vigência da bolsa  

Ainda de acordo com o mesmo parágrafo, durante a vigência da bolsa, o(a) bolsista 
deverá:  

9.4.1. Cumprir carga-horária de 12 horas semanais em atividades da ação sob supervisão 
do(a) coordenador(a) da ação, conforme firmado no Termo de Compromisso em vigência;  

9.4.2.  Comunicar a(o) coordenador(a) da ação quando se enquadrar em quaisquer dos 
critérios impeditivos para que seja encaminhado a Solicitação de Desligamento de 
Bolsista via SEI; 

9.4.3. Cadastrar e apresentar trabalho nos XXXII Encontro de Extensão como autor 
principal.  

 

  



O estudante bolsista candidato a este edital específico deverá igualmente 

§ ter nível de língua condizente com a tarefa de animar um debate, em: língua 
francesa, sobre o filme exibido; 

§ criar e alimentar uma página no instagram sobre o projeto; 
§ trabalhar na curadoria das obras a serem exibidas; 
§ estar disponível no dia e horário (quinzenal) de exibição dos filmes. 

 
Esses aspectos serão avaliados durante a entrevista. 

 

CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

Até às 10h do dia 16 de março de 2023.  Os interessados devem enviar o histórico 

escolar para os mails 

garciakarol12@gmail.com e 

ticianatellesmelo@gmail.com, com o 

assunto “Seleção bolsa PREX”. 

Até às 20h do dia 16 de março de 2023. Divulgação das candidaturas deferidas e 

dos horários das entrevistas. 

A comissão enviará o documento para o e-

mail dos inscritos. 

Dia 17 de março de 2023. Entrevistas (em língua francesa), com 

duração de aproximadamente 15 minutos. 

 

Atenção: as entrevistas ocorrerão no dia 

17 de março, a partir das 15 horas. O link 

e o horário de cada aluno serão enviados, 

via e-mail.  

Até o dia 23 de março de 2023. Divulgação dos candidatos do resultado. 

A ação se fará com o envio do documento 

para o e-mail dos candidatos. 
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