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1. Abrir o Menu Discente; 

 

2. Abrir o menu Auxílios/Bolsas 

 

3. Abrir a página Oportunidades de bolsas: 

 

 
 

4. Marcar o tipo de Bolsas EXTENSÃO: 

 

 

5. Fazer filtro para identificar as oportunidades de bolsas: 

 

Para encontrar os projetos aprovados nos Editais PIBEAC 2021 e Temático Covid-19 

deve preencher o filtro da busca da seguinte forma: 

 

 
 

Caso o seu interesse de participar como membro de algum outra ação de extensão, 

então selecione outras opções de filtro.  

 

 

 

 



6. Selecionar o projeto de interesse: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.  Para manifestação do interesse em um projeto, após selecionar o ícone Participar da 

Seleção de Bolsas de Extensão: 

 

 

 

 

Informações importantes: 

1. O Coordenador da Ação de Extensão irá receber um e-mail automaticamente pelo 

sistema SIGAA informando do seu interesse.  

2. Em caso de mais de um discente manifestar interesse, o coordenador do projeto 

deverá realizar a seleção do bolsista.  

3. O Coordenador poderá decidir pelos discentes interessados, mas não selecionados 

para bolsa, como Voluntário ou Colaborador do projeto. Nesse caso o coordenador 

deverá informar à PROEX para orientação como fazer, usando o e-mail: 

pibeac@unilab.edu.br 

4. Apenas os projetos que tiverem na coluna Vagas Remuneradas possuem bolsas de 

extensão para indicação de bolsas.  

 

 

Quando o projeto tiver a oportunidade de bolsa remunera será indicado 

a quantidade de bolsas na coluna Vagas Remuneradas, porém quando 

for um projeto aprovado porém sem bolsa, irá aparecer 0 na coluna 

Vaga Remuneradas. 

Nestes ícones, o aluno poderá visualizar o projeto aprovado, manifestar 

interesse (ícone Participar da Seleção de Bolsas de Extensão) ou 

escrever para o coordenador pedindo mais informações.  

 

Escrever as orientações que constam nos Editais N°02 e 03/2020.  

Colar o endereço eletrônico do Currículo Lattes no CNPq. 

Em seguida, selecionar: Registrar-se como interessado. 

 



Importante informar que existem 3 formas de vínculos nas ações de extensão, que são: 
  

a) Bolsista: Deve manifestar interesse e declarar na sessão Qualificação todos os 
pré-requisitos previstos nos editais de bolsa; Quando for selecionado pelo 
coordenador da ação, o bolsista deverá ter seu plano de trabalho específico e 
deverá enviar mensalmente a frequência para o e-mail: pibeac@unilab.edu.br. 
Receberá mensalmente, durante 12 meses o valor de R$ 400,00. 

 
b) Voluntário: Deve manifestar interesse e declarar na sessão Qualificação todos 

os pré-requisitos previstos no item 14 do Edital N°02/2020/PROEX ou item 13 
do Edital N°03/2020/PROEX; Quando for selecionado pelo coordenador da ação, 
o voluntário deverá ter seu plano de trabalho específico e deverá enviar 
mensalmente a frequência para o e-mail: pibeac@unilab.edu.br.  
 

c) Colaborador: Deve manifestar interesse e não há necessidade de ter pré-
requisitos necessários que constam nos editais de bolsas. Quando for 
selecionado pelo coordenador da ação, o colaborador não deverá ter seu plano 
de trabalho específico e nem precisará enviar mensalmente a frequência. O 
coordenador da ação irá inserir a participação na equipe executora como 
DISCENTE COLABORADOR.  

 

O (a) coordenador (a) da ação de extensão poderá selecionar os (a) alunos (as) em 

uma das três possibilidades. 

 

5. Dúvidas enviar para: pibeac@unilab.edu.br 
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