
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES 

 
Comunicado 

 

Edital EACH 03/2023 - CCEx de Fomento às Atividades de Cultura e Extensão – 
Discentes. 

Abertura de inscrições para apresentação de projetos de extensão a serem realizados 
pelos(as) discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP). 

 
1. OBJETIVO 
O objetivo deste Edital da Comissão de Cultura e Extensão (CCEx) é apoiar financeiramente 
projetos que demonstrem, de maneira clara e objetiva, vínculo com a extensão universitária 
por meio da aplicação, da difusão de conhecimentos ou de iniciativas artísticas e culturais 
produzidas pelos(as) discentes de graduação e pós-graduação da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), com ações voltadas para a 
interação com a sociedade, priorizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas, mas não se limitando a esses temas. 

 
2. PROPONENTE E EQUIPE 
2.1. O projeto deve ser proposto por discentes regularmente matriculados(as), 

vinculados(as) aos cursos de graduação e/ou pós-graduação da EACH. 
2.2. São desejáveis e estimulados projetos que envolvam a integração de estudantes de 

graduação e pós-graduação, docentes, servidores(as) técnico-administrativos da 
EACH e participantes das comunidades externas, sobretudo do entorno do campus. 

2.3. Torna-se obrigatória a participação de um(a) docente na equipe para responder pelos 
trâmites junto ao setor financeiro da EACH. 

 
3. RECURSOS FINANCEIROS 
3.1. Serão aprovados até 2 projetos com recurso no valor máximo de R$ 1.000,00 cada. 
3.2. Caso não haja o número máximo de projetos inscritos, a verba poderá ser remanejada 

entre os projetos aprovados. 
 
4. ITENS FINANCIÁVEIS / NÃO FINANCIÁVEIS 

 
É recomendável que proponentes e equipes façam consultas prévias à CCEx e ao setor 
de Eventos da EACH para verificar a disponibilidade de eventuais materiais reutilizáveis 
que possam ter necessidade/interesse. Os recursos deverão ser destinados, 
exclusivamente, para o pagamento das despesas com a realização da proposta explicitada 
no projeto aprovado. 
 

4.1. Poderão ser financiados os seguintes itens: 
 Material de consumo; 
 Serviços de terceiros; 
 Aquisição de passagem; 
 Pagamento de diárias a palestrantes convidados(as) externos(as) à USP. 

 
4.2. Não serão financiados os seguintes itens: 

 Bolsas a estudantes de graduação e pós-graduação; 
 Material permanente; 
 Cursos de extensão universitária; 
 Brindes (camisetas, canecas, bolsas etc.); 



 

 

 Pró-labore; 
 Coquetel, coffee-break e demais despesas com alimentação ou produtos 

alimentícios. 
 

5. CRONOGRAMA 

 Período de inscrição dos projetos: 03.01.2023 até às 23h59min do dia 03.03.2023; 
 Período de análise e seleção dos projetos pela CCEx: 06.03 a 13.03.2023; 
 Prazo de divulgação dos projetos pela secretaria da CCEx: 17.03.2023; 
 Prazo de execução dos projetos: 20.03 a 20.11.2023; 
 Prazo para devolução de materiais/bens reutilizáveis adquiridos com verba deste 

edital: 15.12.2023; 
 Prazo para a entrega de relatório final à secretaria da CCEx ( via e-mail:  ccex-

each@usp.br): 31.01.2024; 

 Os projetos aprovados deverão ser apresentados no III Seminário de Cultura 
e Extensão da      EACH (em data a definir). 

 
6. INSCRIÇÕES DOS PROJETOS 
6.1. Cada proponente poderá inscrever apenas um projeto, o qual deverá ser enviado à 

secretaria da CCEx pelo link https://forms.gle/h7yfDSWdoy3he4U56 no período de 
03.01.2023 até às 23h59 do dia 03.03.2023, contendo os seguintes tópicos: 
 Título 
 Nome e número USP do(a) proponente 
 Nome do curso ao qual o(a) proponente é vinculado(a) 
 Nome e número USP dos integrantes da equipe participante do projeto 
 Objetivo(s) 
 Período de realização do projeto 
 Descrição detalhada do projeto 
 Resultados esperados/indicadores de acompanhamento 
 Público-alvo (especificar e quantificar, indicando alcance e abrangência do projeto) 
 Cronograma de execução 
 Planilha orçamentária com previsão de gastos até 28.04.2023 
 Indicar se o projeto recebe/receberá algum tipo de apoio financeiro de outra fonte 
 Limite mínimo de páginas: 6 
 Limite máximo de páginas: 10. 

 
6.2. O(a) proponente deverá enviar comprovante de que está regularmente matriculado(a) 

em curso de graduação ou pós-graduação da EACH (atestado de matrícula ou resumo 
escolar). 

 
6.3. Cada integrante da equipe só poderá participar de uma única proposta submetida a 

um dos editais 01, 02 e 03 da CCEx de 2023, seja na condição de proponente ou 
colaborador(a). 

 
6.4. É desejável que a proposta contemple as diretrizes do Plano Acadêmico Institucional 

(PAI) da EACH. 
 

6.5. Para atendimento à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), solicita-se que 
cada participante da proposta anexe o consentimento pessoal, de forma espontânea e 
por escrito, onde seja demonstrada a manifestação de vontade do titular que seus dados 
possam ser tratados/divulgados, de acordo com a Lei 13.709 de 14/08/2018 que dispõe 
sobre a LGPD, em específico no art 7o. inciso I "o tratamento de dados pessoais somente 
poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I- mediante o fornecimento de 
consentimento pelo titular" e de acordo com o art 8o. esse consentimento deverá ser 



 

 

fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do 
titular. 

 
6.6. A CCEx esclarece que todos os materiais adquiridos com recursos da USP pertencem 

à instituição. Após a conclusão efetiva das tarefas do projeto, os materiais não 
consumidos e em condições de reutilização devem ser entregues à secretaria da CCEx 
para fazer parte do repositório de materiais da comissão. 
 

7. SELEÇÃO 
7.1. A seleção dos projetos submetidos será realizada por  intermédio da análise da CCEx 

da EACH, utilizando-se dos seguintes critérios: 
 Atendimento às exigências do edital; 
 Relevância do projeto (impacto social, econômico, científico, ambiental, cultural etc.); 
 Disponibilidade de recursos (adequação de equipe, materiais, infraestrutura etc.); 
 Viabilidade de execução da proposta (adequação do orçamento aos objetivos e 

atividades; adequação do cronograma de execução). 
 

7.2. Com base nos pareceres dos membros da CCEx e/ou outros membros da comunidade 
interna, os projetos considerados qualificados serão classificados, sendo aprovados 
apenas os 2 primeiros colocados. 

 
7.3. Não caberá recurso sobre a avaliação e aprovação dos projetos realizadas pela CCEx. 

 
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A divulgação dos projetos aprovados será realizada conforme o cronograma 
apresentado no “item 5”. 
 


