Universidade Federal de São Paulo
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
RESULTADO EDITAL Nº 08/2016
BIG UNIVERSAL
A PRAE e a sua Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Atividades Complementares
(CAPAC) agradecem a todos(as) os servidores(as) que submeteram projeto ao “BIG –
Edital Universal” e parabenizam pela qualidade das propostas. Os projetos recebidos
demonstram a riqueza e valor dessa comunidade. O ano de 2017 revelou um aumento
significativo do número de propostas, superando as do ano de 2016. À partir da
deliberação da equipe de análise e seleção, foi possível identificar que muitos projetos,
deste ano, realizaram o esforço de aproximar, em seus objetivos e diretrizes, os eixos do
Programa

Nacional

de

Assistência

Estudantil

(PNAES),

o

que

mostra

o

comprometimento com as demandas e necessidades dos estudantes da Unifesp. Além
disso, o conceito “gestão”, para esse edital, tem sido apropriado na relação intrínseca
com o desenvolvimento institucional, justamente para agregar benefício à comunidade
acadêmica, especialmente a sua parcela estudantil, o que é objetivo específico da Pró
Reitoria de Assuntos Estudantis. Este resultado nos deixa muito animados e contentes,
cientes de que cada um dos projetos terá grande repercussão! Foram solicitadas 87
bolsas, de um total de 30 disponíveis. Com os trabalhos iniciando à partir do mês de
março informamos também que será organizado no mês de abril/maio o primeiro
encontro entre bolsistas BIG. Aguardem mais informações! Sucesso nos trabalhos!

Proposta aceitas:

Nome do Projeto
Perfil cultural dos estudantes de graduação da UNIFESP: Desenvolvimento
de um aplicativo R/Shiny para análise de dados culturais
Vida de Estudante
Acervos digitais e sua importância
Documentário sobre a memória da experiência estudantil na Unifesp.
Oficinas Conversar e Conviver focadas em Comunicação Não Violenta
(CNV)

Nº de
bolsas
1
1
1
1
1
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Gestão de Resíduos Sólidos (RS) nas unidades acadêmicas do campus
Diadema da Unifesp: uma abordagem sintonizada à lei 12.305/2010
(Política Nacional de Resíduos Sólidos)

1

Acompanhamento das atividades técnicas do Restaurante Universitário da
UNIFESP - Campus Diadema

1

RÁDIO SILVA - Rádio Experimental da UNIFESP – BS
Gestão de resíduos químicos e biológicos nas unidades acadêmicas
geradoras no campus Baixada Santista da Unifesp
TICs aplicadas em laboratório de audiovisual
Gestores 2.0
Aplicação de métodos de gestão de atividades com o apoio da ferramenta
JIRA
Sonoridades Literárias
DOC Unifesp
Cultivando “a Jardim”: Uma horta comunitária na Universidade
Avaliação dos níveis de burnout e bem estar dos estudantes de medicina
junto à Rede de Bem Estar do Estudante do campus São Paulo
Receptor Crítico, Emissor Consciente
Gestão de Resíduos na EFLCH-UNIFESP: Alternativas Possíveis
Gestão da Cultura no Laboratório de Corpo e Arte
Gestão do Programa Social Mao3D da Unifesp SJC
Gestão de projetos sustentáveis no Instituto de Ciência e Tecnologia
Suporte Educacional para a Disciplina de Apoio ao Cálculo
Apoio à gestão político-pedagógica e institucional do Centro de Educação
em Direitos Humanos (CEDH) da UNIFESP/BS
Kung Fu: uma intervenção prático-pedagógica
Apoio pedagógico ao Cursinho Popular Cardume
Apoio à comunicação e à informação do Projeto Juventudes e Funk
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Produtores aprendizes do Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Cia do
Caminho Velho (GEPA) 2017

1

Lembramos que conforme item 2.1 e) do edital:
e) ......

- Prazo para inscrição e seleção dos(as) bolsistas (de responsabilidade e autonomia do(a)
supervisor(a)): 21/02/2017 a 03/03/2017
- Prazo para que os(a) supervisores(as) enviem os dados dos(as) bolsistas
selecionados(as) para o e-mail biguniversal2017@gmail.com até 06/03/2017, com
formulário anexo, identificando o nome do projeto no assunto.
- Vigência das bolsas: 06 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Os dados
dos(as) bolsistas selecionados(as) a serem fornecidos pelos(as) supervisores(as) são:
nome completo, curso, matrícula, CPF, RG, e-mail atualizado e dados bancários
conforme formulário anexo.

São Paulo 17 de fevereiro de 2017.
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
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TERMO DE CONSENTIMENTO – BIG Edital Universal
Eu,

________________________________________________,

estudante

regularmente matriculado(a) no curso _____________________________, sob o
número de matrícula ______________, declaro estar ciente da concessão da bolsa pelo
Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão no valor de R$ 400,00, com duração máxima
de 10 (dez) meses.
Desta forma, observando as normas e princípios do Programa de Bolsa de Iniciação
à Gestão (BIG), estou ciente:


De todos os termos constantes no edital PRAE 08/2016;



Que a continuidade da concessão da bolsa está sujeita à avaliação da frequência
de 75% em todas as unidades curriculares em que eu estiver matriculado(a);



Que qualquer alteração referente à minha participação no projeto original para o
qual fui selecionado deverá ser comunicada pelo supervisor à coordenação do
Programa de Bolsa de Iniciação à Gestão;



O bolsista BIG não poderá acumular mais de uma Bolsa Acadêmica remunerada
(Iniciação Científica, CNPq, Fapesp, Extensão, Monitoria, PIBID, Novos
Talentos, PET, ou outras).

Comprometo-me:


Informar ao supervisor do projeto qualquer mudança de status de matrícula, seja
em casos de trancamento, suspensão, licenças e desistências, assim como
qualquer alteração de dados cadastrais, tais como e-mail e dados bancários.

____________, ________ de ______________ de 2017.

______________________________________________
Assinatura do(a) bolsista
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DADOS DO BOLSISTA
Nome:
Matrícula:
Campus:

Curso:

Email:
Telefone:
CPF:
RG:
Banco:
Agência:

Conta Corrente:

Supervisor:
Projeto:
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