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(Revogada e substituída pela Resolução ConsUni nº 55, de 2011) 

 

Autoriza o provimento de recursos 

orçamentários para bolsas de extensão 

para estudantes regulares de graduação da 

UFABC. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações 

ocorridas em sua II sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2009 e considerando:  

  

 a implantação e a execução do Programa de Apoio a Projetos de Extensão e 

 as condições necessárias para que o estudante regular da graduação da UFABC possa 

dedicar-se integral e exclusivamente aos Projetos da Pró-Reitoria de Extensão; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar a utilização dos recursos orçamentários disponíveis no Programa 1073 – 

Brasil Universitário, Ação 4004 – Serviços à Comunidade por meio da Extensão 

Universitária, para o pagamento de bolsas de extensão para estudantes regulares de Graduação 

da UFABC. 

 

Art. 2º Estabelecer o valor mensal das bolsas em R$ 300,00 (trezentos reais). 

 

Art. 3º Estabelecer a duração das bolsas em até 12 (doze) meses podendo ser renovada por 

um período adicional de até 12 (doze) meses, dependendo da necessidade do Projeto, e a 

critério do Comitê de Extensão Universitária (CEU). 

 

Art. 4º O número máximo de bolsas em vigor deverá ser definido anualmente pelo ConsUni, 

ficando limitado ao montante definido para o ano anterior até nova decisão do ConsUni e à 

disponibilidade de recursos orçamentários. 

 

Parágrafo único: Para o ano de 2009 esse número é de até 34 (trinta e quatro) bolsas. 

 

Art. 5º O montante dos recursos orçamentários a serem alocados a estas bolsas deverá ser 

aprovado anualmente pelo ConsUni, ficando limitado ao montante autorizado para o ano 

anterior até nova decisão do ConsUni e à disponibilidade de recursos orçamentários. 

 

§ 1º Para o ano de 2009, fica autorizado o uso de até R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais) 

para o pagamento destas bolsas, referentes aos meses de agosto até dezembro de 2009. 

§ 2º Para o ano de 2010, fica autorizado o uso de até R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e 

quatrocentos reais) para o pagamento destas bolsas. 

http://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_55_-_revogada_pela_resolucao_consuni_n_91.pdf
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§ 3º A eventual decisão do ConsUni, que sobreponha o montante de recursos já autorizados, 

deverá ser anterior a elaboração do orçamento anual da universidade. 

 

Art. 6º As bolsas serão pagas, mensalmente, até o dia 15 de cada mês e incidirão sobre o mês 

vencido. 

 

Art. 7º As normas e procedimentos para concessão, renovação e cancelamento destas bolsas 

deverão ser estabelecidos por Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP) da 

UFABC. 

 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor 30 dias após sua publicação no Boletim de Serviço da 

UFABC, revogadas as disposições em contrário. 

 

Santo André, 10 de junho de 2009. 

 

 

 

 

 

 

ADALBERTO FAZZIO 

Presidente 


