
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE  

EXTENSÃO  

“O Diferencial do profissional de Secretariado Execu tivo dentro do contexto 

empresarial"  

   

EDITAL 001/2014  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO  EXECUTIVO 

FACULDADE SANT’ANA  

 A FACULDADE SANT’ANA e o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANT’ANA tornam 

público o processo de seleção de participantes discentes para o Projeto de Extensão “O 

Diferencial do profissional de Secretariado Executi vo dentro do contexto 

empresarial"  de acordo com as seguintes normas:  

  

I – DAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE  

EXTENSÃO:  

1. Objetivo:  

Com o objetivo de iniciar o acadêmico desde os anos iniciais do curso em atividades 

práticas e de responsabilidade social e profissional, a proposta deste projeto é colocar os 

acadêmicos dos 3º e 5 º Períodos do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo em 

contato com o ambiente empresarial a fim de que possam colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos na graduação. 

Dentro desse contexto, pretende-se locar os acadêmicos, temporariamente, dentro das 

empresas no intuito de demonstrarem o diferencial do profissional de Secretariado 

Executivo. 

 2. Do exercício da Atividade Extensionista:  

2.1. Da natureza da extensão: a atividade extensionista será exercida sem remuneração,  

ou seja, de forma voluntária.  

 2.2. Atribuições do aluno voluntário:   



a) colaborar com o professor coordenador do projeto de extensão;  

b) cumprir o Plano de Trabalho elaborado pelo coordenador do Projeto de Extensão;  

c) organizar ambientes e materiais específicos necessários ao desenvolvimento de 

atividades práticas inerentes ao projeto de extensão;  

d) manter organizado, após as atividades, o ambiente em que tenham sido realizadas as  

atividades extensionistas;  

e) apresentar relatórios bimestrais ao professor coordenador da atividade extensionista;   

f) cumprir as normas acadêmicas e disciplinares da Faculdade Sant’Ana, respondendo por 

eventuais danos e perdas decorrentes de sua inobservância, inclusive no que diz respeito 

ao uso de equipamentos e materiais;  

g) cumprir a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da atividade 

extensionista sendo, em média, 2(duas) horas dedicação por semana podendo ou não ser 

presencial;  

 h) participar de eventos como seminários e mostras de extensão da Faculdade Sant’Ana 

divulgando os resultados da sua atividade extensionista;  

 2.3. Carga horária, turno e período de duração da atividade extensionista:   

a) O aluno voluntário deve cumprir carga horária de 2 (duas) horas semanais no exercício  

da atividade extensionista;  

b) A atividade é iniciada no primeiro semestre letivo, podendo ser revista para o semestre  

seguinte, desde que o aluno apresente desempenho satisfatório, segundo avaliação do  

coordenador do projeto, de acordo com as diretrizes institucionais;  

c) As atividades de extensão são desenvolvidas, obrigatoriamente,  

em turno diverso daquele no qual o aluno estiver matriculado;  

 2.4. Controle da Frequência do aluno voluntário:  

As atividades de extensão devem ser acompanhadas por meio de folha de frequência, 

enviada ao final do semestre para a Coordenação do Curso de Bacharelado em 



Secretariado Executivo, assinada pelo aluno voluntário e pelo professor coordenador da 

atividade de extensão.  

 2.5. A avaliação do desempenho do aluno voluntário:  

A avaliação do desempenho do aluno voluntário deverá observar os seguintes requisitos:  

- assiduidade;  

- pontualidade;  

- interesse e responsabilidade;  

- segurança em conhecimentos, competências, habilidades e procedimentos teórico-

práticos inerentes à atividade de extensão;  

- organização;  

- cumprimento das tarefas que lhes são atribuídas no plano de trabalho;  

- relacionamento com alunos, professores, equipe técnica e público alvo.  

 Ao professor coordenador da atividade de extensão compete realizar, semestralmente,  

avaliação de desempenho do voluntário, atribuindo nota de 0,00 (zero) a 10,0 (dez);  

O voluntário que obtiver avaliação de desempenho igual ou superior a 7,0 (sete) na  

avaliação de seu desempenho e tiver uma frequência mínima de 75% da carga horária  

total, fará jus a um “Certificado de Aluno Voluntário de Atividade de Extensão da Faculdade 

Sant’Ana”.  

 2.6. Cancelamento da participação do aluno voluntário:  

A participação do aluno voluntário poderá ser cancelada, pelo coordenador do projeto e  

pela Faculdade Sant’Ana, nos seguintes casos:  

- pelo não cumprimento das tarefas atribuídas;  

- na infringência de preceitos éticos ou regimentais da Faculdade Sant’Ana;  

- ocorrendo trancamento de matrícula, cancelamento, abandono ou conclusão do  

curso;  



- havendo um número de faltas sem justificativa igual ou superior a (3) três  

consecutivas ou 5 alternadas;  

- havendo desempenho insatisfatório como aluno voluntário, ou seja, se a avaliação  

de desempenho for inferior a 7,0(sete).  

 2.7. Da definição e do preenchimento de vagas:  

a) As vagas para participação nos Projetos de Extensão do Curso de Bacharelado em 

Secretariado Executivo são definidas anualmente, de acordo com o número de projetos de  

extensão aprovados para o referido ano letivo;  

b) É facultado ao aluno requerer seu desligamento do exercício da atividade  

extensionista;  

c) Ocorrendo abertura de vaga por desistência de aluno, caberá ao coordenador da  

atividade preencher a vaga chamando outro aluno classificado no mesmo semestre em  

que ocorreu a seleção, ou aguardar novo processo de seleção.  

II - DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA O ANO DE 2014  

 Estão sendo ofertadas 5 (cinco) vagas para alunos voluntários.  

 As atividades dos alunos voluntários do projeto de Extensão  aprovados para  

2014 serão iniciadas no dia 08 de abril 2014 e encerradas no dia 01 de dezembro de  

2014. 

III – DO PROCESSO SELETIVO  

 1. Da Habilitação:  

 A habilitação de alunos candidatos subordina-se às seguintes condições:  

a) alunos regularmente matriculados no Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo,   

partir do 3º (terceiro) período;  

b) a regularidade na situação acadêmica deverá ser previamente atestada pelo  



Coordenador do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo antes de autorizar 

inscrição no processo seletivo para atividade extensionista;  

c) no ato da inscrição, o aluno deve apresentar a Carta de Intenção (ANEXO II)  

devidamente preenchida e com autorização do Coordenador do Curso de Bacharelado  

em Secretariado Executivo (carimbo e assinatura).  

  2. Constituem impedimentos à inscrição no processo seletivo:  

 a) o aluno ter débito com a secretaria, tesouraria ou biblioteca da Faculdade;  

b) estar vinculado a outro Projeto de Pesquisa ou Extensão disponibilizado pelo Curso de  

Bacharelado em Secretariado Executivo. 

c) ter dependências em disciplinas do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. 

 3. Do período e local de inscrição:  

 a) Período de Inscrição:  26 a 28 de março de 2014 

b) Local de inscrição: Coordenação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo;  

c) Procedimentos: Ficha de Inscrição (ANEXO I), Carta de Intenção (ANEXO II),  

Histórico Escolar;  

c) Horário de inscrição: das 18:00 às 20:30 horas. 

 4. Do período de realização da seleção:  

 A seleção para vagas de extensão constantes neste edital ocorrerá no período de 31 de 

março a 03 de abril de 2014 de março de 2014, com a data e horários definidos pela 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo e publicados no mural 

da sala do 3º (terceiro) período até dia 04 de abril de 2014.  

 5. Da seleção e aprovação:  

A coordenação do processo seletivo, nas fases: planejamento, execução e avaliação é da  

competência da Coordenação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo. 

 A seleção dos candidatos deverá ser feita por meio dos seguintes instrumentos:  

a) Entrevista com o professor coordenador do Projeto de Extensão e com o Coordenador  



do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo.  

b) Análise do histórico escolar do candidato;  

c) Verificação da disponibilidade de tempo do candidato para exercer a função no turno e  

horário previstos.  

 Serão considerados aprovados os alunos que atenderem os critérios estabelecidos por  

este Edital. Os candidatos aprovados são classificados de acordo com o conceito obtido  

no conjunto dos instrumentos de avaliação e convocados conforme o número de vagas  

disponibilizadas. O resultado do processo seletivo para 2014 será divulgado pela  

Coordenação do Curso de Bacharelado em Secretariado Executivo, até o dia  07 de abril de 

2014. 

6. Disposições finais:  

 Casos omissos ou excepcionais serão dirimidos pela Coordenação do Curso de  

Bacharelado em Secretariado Executivo. 

    

COORDENAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

Ponta Grossa, 26 de março de 2014.  

 


