
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

CHAMADA INTERNA N° 07/2018 – PROPGPEC 
PROGRAMA “COLÉGIO PEDRO II ABERTO À TERCEIRA IDADE” 

 
A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos da 

presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para a seleção de cursos e oficinas de extensão 
para o Programa “Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade”, no ano letivo de 2018.  

 
1. DO OBJETIVO  
1.1. A presente Chamada tem por objetivo selecionar cursos e oficinas de extensão para compor o Programa 

“Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade”, no ano letivo de 2018.  
 
2. DOS PROJETOS  
2.1. Os projetos apoiados pela presente Chamada serão realizados na forma de cursos e/ou oficinas.  

2.2. Os cursos e oficinas terão como referência a Política Nacional de Extensão e deverão priorizar as 
seguintes áreas: Artes, Cultura, Esporte e Lazer, Língua Estrangeira, Música e Tecnologia.  

2.3. Os cursos e oficinas deverão ser elaborados visando atender ao público idoso, considerando-se as pessoas 
que tenham ou completem 60 (sessenta) anos ou mais em 2018.  

 
3. DOS PROPONENTES  
3.1. Poderão submeter propostas para esta Chamada os docentes efetivos do Colégio Pedro II, com regência 

de turma na Educação, doravante denominados Proponentes.  

3.2. Não serão avaliadas propostas cujo docente proponente tenha pendências com a PROPGPEC.  

3.3. O Proponente deverá comprovar:  
a) formação na área do curso que pretende oferecer (por meio de cópia de Certificado ou Diploma que o 

habilite para o tema), caso esta não seja sua área de atuação no Colégio Pedro II;  
b) disponibilidade para cumprimento de, no mínimo, uma hora e trinta minutos na carga horária de 

extensão no Plano de Trabalho Docente (PTD). 
3.4. A comprovação a que se refere o item 3.3 b, deverá ser feita através do Anexo II desta chamada.  

3.5. A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados implicará a desclassificação do projeto.  

3.6. O Proponente será responsável pela condução da atividade, cumprindo fielmente o proposto no Anexo I.  
 
4. DOS PRAZOS DE SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  
4.1. As propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral, das 9h às 17h, no período definido no 

Cronograma desta Chamada.  

4.2. Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas apresentadas em formato diferente daquele constante 
no Anexo I.  

4.3. Na hipótese de envio de uma segunda proposta pelo mesmo Proponente, respeitando-se o prazo limite 
para submissão, esta será considerada substituta da anterior.  

4.4. É de responsabilidade do Proponente o acompanhamento do Cronograma desta Chamada, desde a 
inscrição até o resultado final, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos.  
 

5. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS  
5.1. As propostas serão analisadas por uma Banca nomeada especialmente para este fim.  

5.2. As propostas deverão atender aos seguintes pré-requisitos:  



a) ter carga horária semanal de, no mínimo, uma hora e trinta minutos por turma; 
b) apresentar os dias da semana e horários para o oferecimento das atividades;  
c) indicar claramente o número de vagas, o qual deverá ser, no mínimo, de 15 (quinze);  
d) especificar os locais necessários para o desenvolvimento das atividades, as quais deverão ser realizadas 

nos Campi São Cristóvão (PROPGPEC);  
e) apresentar os pré-requisitos necessários ao aluno para participar do curso, quando for o caso;  
f) apresentar autorização de uso de espaços externos à PROPGPEC, conforme Anexo II.  
5.3. O proponente deverá se certificar de que as instalações estarão disponíveis para realização das 

atividades.  

5.4. O não atendimento aos pré-requisitos do item 5.2 exclui a proposta desta Chamada.  

5.5. Os projetos que atenderem aos pré-requisitos apresentados no item 5.2 serão avaliados com pontuação 
variando de 0 a 10, nos seguintes quesitos:  

a) contribuição do projeto para o Programa “Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade”; 
b) clareza de objetivos, demonstrando a pertinência dos mesmos para o público a que se destina; 
c) justificativa do projeto; 
d) clareza na definição da metodologia; 
e) quantitativo de público atendido na proposta; 
f) viabilidade administrativa e operacional do projeto, considerando o escopo e os pedidos de apoio; 
g) adequação da infraestrutura e acessibilidade; 
h) interação dialógica com a comunidade; 
i) interdisciplinaridade; 
j) caráter de indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão. 
5.6. Os resultados desta Chamada serão divulgados na página do Colégio Pedro II, de acordo com o 

Cronograma apresentado no item 8.  

5.7. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com a 
entrega do formulário constante do Anexo III, devidamente preenchido, no Protocolo Geral, das 9h às 
17h.  

5.8. Somente serão confirmadas turmas com o número mínimo de 15 (dez) alunos inscritos. 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
6.1. Caberá ao docente responsável pelo curso:  
a) selecionar e/ou elaborar o material didático a ser adotado;  

b) garantir a efetiva realização das atividades com a carga horária prevista;  

c) apresentar mensalmente à Diretoria de Extensão a frequência mensal dos alunos; 

d) apresentar o Relatório Final das atividades realizadas, conforme modelo fornecido pela Diretoria de 
Extensão;  

e) responsabilizar-se pela organização e apresentação de seu grupo, através de comunicações, pôsteres 
e/ou outras modalidades de apresentação em eventos convocados pela Diretoria de Extensão; 

6.2. Caberá a Diretoria de Extensão: 
a) verificar a efetiva realização das atividades conforme as datas e horários indicados na proposta enviada 

pelo docente responsável pelo curso;  

b) analisar a frequência dos alunos, conforme informações mensais apresentadas pelo docente responsável 
pelo curso; 

c) apresentar ao Coordenador Geral do respectivo Departamento Pedagógico, quando solicitado, 
informações relativas ao andamento do projeto; 

6.3. Durante a vigência do projeto, o proponente não poderá alterar os horários e dias das atividades.  

6.4. No Relatório Final deverão constar, com detalhamento, todas as atividades desenvolvidas, inclusive dos 
trabalhos apresentados em eventos.  

 
7. DOS MATERIAIS IMPRESSOS  
7.1. Os materiais didáticos, como apostilas e congêneres, deverão ter os originais apresentados até 15 

(quinze) dias antes do início das atividades.  



8. DO CRONOGRAMA  

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  15/03/2018 

Submissão de propostas  15/03 a 13/04/2018 

Análise das propostas  16/04 e 17/04/2018 

Divulgação das propostas aprovadas  18/04/2018 

Interposição de recursos  19/04/2018 

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final  20/04/2018 

Período de execução dos projetos  07/05 a 14/12/2018 

 
9. DO RELATÓRIO FINAL 
9.1. No Relatório Final deverão constar, com detalhamento, a avaliação geral do projeto, o registro das 

dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades, além das estratégias utilizadas para a 
solução dos problemas. 

9.2. O Relatório Final deverá ser encaminhado à Diretoria de Extensão até 20 (vinte) dias após o término do 
projeto, conforme Anexo IV. 

9.3. Não entregar o Relatório Final no prazo estipulado constituirá situação de inadimplência junto à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura e impedirá a concessão de apoio a novos 
projetos dos proponentes. 

9.4. Ao Relatório Final deverá ser anexado todo o material de divulgação, bem como fotos e imagens das 
atividades desenvolvidas em CD e/ou DVD. 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

10.1. Prescreve o direito de impugnar os termos desta Chamada, o Proponente que não o fizer até o segundo 
dia útil anterior ao prazo final estabelecido para o recebimento das propostas. 

10.2. Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aquele que, em tendo aceito sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições.  

 

11. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

11.1. A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, por motivo de interesse 
público ou por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito de indenização ou 
reclamação de qualquer natureza.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. Caberá ao Reitor resolver os casos omissos e as situações não previstas na presente Chamada, ouvida a 
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

12.2. Caberá à Diretoria de Extensão expedir certificados de participação para os alunos e para os 
responsáveis pelos cursos. 

12.3. Os Proponentes que apresentarem documentos divergentes com as informações prestadas serão 
automaticamente desclassificados. 

 
13. DAS INFORMAÇÕES PARA CONTATO 

Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Extensão.  

Telefone: 3891-0016                               E-mail: extensao@cp2.g12.br 

 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2018. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura  



 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

ANEXO I 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO 
(Chamada Interna nº 07/2018 – Programa Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade) 

 

I. DADOS DO PROJETO 

Título  

Área 

 

(   ) Comunicação (   ) Meio Ambiente 

(   ) Cultura (   ) Saúde 

(   ) Direitos Humanos (   ) Tecnologia 

(   ) Educação (   ) Trabalho 

Nº de Vagas 
por turma 

 Nº de Turmas  

Realização Início: ____/____/____     Término: ____/____/____ 

 
II.  DADOS DO PROPONENTE 

Nome 
 

SIAPE 
 

 
 

Departamento 
 

Campus 
 

Telefones 
 

Celular 
 

E-mail 
 

 

III. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição das Atividades 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

IV. EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE APOIO E LOCAL 

Materiais de consumo 
(Papel, Envelope, Régua, 
Cartolina, Canetas, Giz de 
cera, etc.) 

 (    ) Sim                                        (    ) Não 

  

Equipamentos  

(   ) Aparelho de som (CD e rádio) 
(   ) Caixa de som 
(   ) Microfone 
(   ) Notebook 
(   ) Projetor multimídia (Datashow) 
Obs.: a organização de dias e horários em que os equipamentos serão 
utilizados serão analisados após a Chamada Interna. 

Materiais Didáticos 

 (    ) Sim                                        (    ) Não 

Especifique: 

Espaço necessário 

(   ) Sala de aula da PROPGPEC (capacidade 25 pessoas) 
(   ) Laboratório de Informática da PROPGPEC (capacidade 15 pessoas) 
(   ) Auditório da PROPGPEC (capacidade 50 pessoas) 
(   ) Biblioteca da PROPGPEC (capacidade 16 pessoas) 
(   ) Outro. Especifique: ____________________________________ 

 

 



V. PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 

As atividades que foram citadas no projeto serão executadas nos seguintes dia e horários: 
Obs.: considerando que a proposta envolverá o público da terceira idade, pedimos considerar horários 
entre 08h (início) e 17h (término).  

   

Horário Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

      

      

      

      

      

      
 

 

      

      

      

      

      

      
 

 
 

Rio de Janeiro, ______ de ________________ de 2018. 
 
 

 

___________________________________ 

Assinatura do Chefe do Departamento 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Proponente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 
ANEXO II 

ANUÊNCIA DO DIRETOR DE CAMPUS 
(Chamada Interna nº 07/2018 – Programa Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade) 

 

Eu, .................................................................................................................................................., SIAPE n° 

..........................., declaro haver disponibilidade no(a) ..................................................... 

...................................................................................................................................................., nos dias e horários 

abaixo relacionados, para a realização do curso/oficina ........................................ 

..................................................................................................................................................................., no âmbito do 

Programa Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade, proposto por 

........................................................................................................................................................................ 

 

Dia(s) da semana Horário Recursos disponíveis 

   

   

 

 

Rio de Janeiro,          de                                    de 2018. 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do Diretor Geral do campus  

 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

 (Chamada Interna nº 07/2018 – Programa Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade) 

 

À Banca Julgadora da Chamada Interna nº 07/2018 - PROPGPEC 

Nome do proponente: _______________________________________________________________________ 

Nº de inscrição:  _____________________________________________________________________________

Justificativa – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro____/____/____ 

                                     

______________________________________________                      

Assinatura do Proponente 

  



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  
DIRETORIA DE EXTENSÃO 

ANEXO IV 

MODELO DE RELATÓRIO FINAL 

 (Chamada Interna nº 07/2018 – Programa Colégio Pedro II Aberto à Terceira Idade) 

 

 I. DADOS DO PROJETO 

Título  

Área 

(   ) Comunicação (   ) Meio Ambiente 

(   ) Cultura (   ) Saúde 

(   ) Direitos Humanos (   ) Tecnologia 

(   ) Educação (   ) Trabalho 

Nº de Vagas 
 

 Nº de Turmas  

Dias da Semana  Horário  

Realização Início: ____/____/____     Término: ____/____/____ 

 

II. RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Nome  

SIAPE  CPF  

Departamento  Campus  

Telefones  Celular  

E-mail  

 

III. AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO 

a) Cumprimento dos objetivos propostos. 

 
 
 
 
 
 



b) Adequação da carga horária 

 
 
 

 

c) Adequação da metodologia utilizada. 

 
 
 

 

d) Outros aspectos relevantes 

 
 
 

 

IV. PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA DO PROJETO  

 



VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS (expor de modo sucinto a contribuição do curso para o público-alvo) 

 

 

Rio de Janeiro,         de                                  de 2018. 

 

 

 

Assinatura 
 


