Informações e Orientações do Programa de Extensão Universitária (Proex)
O Programa de Extensão Universitária se constitui como um conjunto de propostas de
ações educativas complementares a vivência acadêmica, desenvolvida em ambientes de
trabalho do Projeto Coral Vivo, situado em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro/BA, e que
visa propiciar momentos de aprendizado para o(a) extensionista, contribuindo com sua
formação acadêmica.
O Proex do Projeto Coral Vivo é voltado para atender a participação de universitários
de todos os cursos, selecionados por meio de editais de chamamento, com duração de
cerca de 23 dias de atividades na Base do Projeto Coral Vivo.
O Proex têm os seguintes objetivos:






Viabilizar experiências profissionais diversificadas na(s) área(s) de abrangência do
Projeto Coral Vivo, por meio de atividades planejadas, orientadas e avaliadas,
compreendidas como meios de aprimoramento da formação acadêmica, profissional
e pessoal;
Desenvolver a competência técnico-científica por meio de vivência em situações
reais e cotidianas de trabalho;
Estimular o desenvolvimento da autonomia dos universitários, como agentes
transformadores da realidade;
Apresentar a dinâmica de trabalho e operacionalização do Projeto Coral Vivo nas
suas diferentes áreas.

Das responsabilidades do(a) extensionista








Arcar com os custos de viagem para realização do programa de forma presencial,
no período descrito no edital que se inscreveu;
Cumprir 44 horas semanais no Programa de Extensão Universitária, sendo no
máximo 08 (oito) horas diárias;
Atender a escala de atividades demandadas pela coordenação do Projeto Coral
Vivo, com acompanhamento efetivo da equipe das diferentes áreas de atuação do
Projeto Coral Vivo;
Apresentar o Termo de Compromisso e o Regulamento Interno devidamente
preenchido no primeiro dia do período de extensão no Programa;
Zelar no uso de materiais de consumo e permanentes do Projeto Coral Vivo;
Entregar o Relatório de Atividades no fim do programa para recebimento do
Certificado de Participação;

 Ser responsável pelas consequências de eventuais acidentes e (ou) problemas de
saúde que ocorram durante o período e atividades do programa;
 Apresentar o Cartão Nacional de Vacinação Covid-19, e ter postura ética nos ambie
ntes de trabalho, adotando atitudes e medidas que minimizem ao máximo a
transmissão do Covid-19.

Das responsabilidades do Projeto Coral Vivo








Cabe a coordenação do Projeto Coral Vivo organizar a programação das atividades
com o fornecimento dos insumos materiais necessários ao desenvolvimento das
atividades como a indicação de leitura de textos técnico-científicos vinculados às
vertentes de atuação do projeto Coral Vivo;
Ter a hospedagem garantida pelo Proex financiado pelo Projeto Coral Vivo, por
todo o período que constar no Termo de Compromisso;
Fornecer o auxílio-alimentação que será depositado em conta corrente indicada
pelo participante em no máximo 5 (cinco) dias úteis após sua apresentação na Base
de Pesquisas do Coral Vivo em Arraial d'Ajuda. O auxílio-alimentação cobrirá todo
o período de participação, inclusive os dias de folga. O pagamento do auxílio
concedido pelo programa, viabilizado pelo patrocínio Petrobras não permite a
vinculação por qualquer tipo de empregabilidade.
Fornecer o Certificado de Participação no Programa de Extensão Universitária ao
final do período no caso do cumprimento das responsabilidades do(a) extensionista.

Para mais informações, e dúvidas referentes ao funcionamento do Proex, envie e-mail
para cv.proex@coralvivo.org.br

