EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019
ANEXO III
Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão contempladas
com bolsa, para execução no ano de 2019
ADITIVO I
CAMPUS VARGINHA
ANEXO III – 16 – PROGRAMA GESTÃO FINANCEIRA EM FOCO: APLICAÇÃO AO
COTIDIANO ORGANIZACIONAL E PESSOAL
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)
PROJETO 1 – APOIO À GESTÃO FINANCEIRA DE PEQUENOS NEGÓCIOS
Plano de trabalho:
Etapa 1 – Sedimentação dos conceitos fundamentais em gestão empresarial
Esta etapa consistirá em um conjunto de atividades para conhecer os conceitos básicos e
fundamentais acerca do tema, por meio de leituras e da realização de resenhas sobre materiais que
lhes serão apresentados. Além disso, serão trabalhados exercícios de fixação e estudos de casos.
Etapa 2 – Visita aos empreendimentos
Nestas visitas aos empreendimentos serão levantadas as demandas que os gestores apresentam para
que possamos elaborar as propostas de capacitações, bem como, nos prepararmos para que
possamos contribuir com a gestão de seus negócios.
Etapa 3 – Oferta de cursos para capacitação
Oferta de pequenos cursos de capacitação, com foco específico e prático, no sentido de alertar aos
gestores sobre a importância de conhecerem sobre estes temas, além de ressaltarmos a importância
do processo de tomada de decisão baseado em informações.
Etapa 4 – Seleção de empreendimentos para apoio à gestão
Seleção de alguns empreendimentos para que possamos identificar informações importantes para a
construção de relatórios que sejam relevantes para este processo de tomada de decisão. A proposta é
que a partir destes relatórios os gestores possam conhecer seus negócios com mais clareza e então
gerenciá-los de uma forma mais adequada.
Número de bolsistas/bolsas:
- 01 bolsista por 05 meses.
- 01 bolsista por 06 meses.
Sendo, no total, 11 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
1) Estar matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela UNIFAL-MG, no Campus
Avançado de Varginha.
2) Aprovação na disciplina de Introdução a Contabilidade.
3) Disponibilidade de 8h semanais.
4) Coeficiente de aproveitamento maior ou igual a 4 (quatro).
Perfil da/do candidata/candidato:
O candidato deve ter interesse pelas áreas de gestão, finanças, contabilidade e controladoria. Além
disso, espera-se que seja organizado e que demonstre iniciativa e criatividade para formular ações.
Forma/etapas de seleção:
A seleção será realizada por meio da pontuação final normalizada obtida partir (i) das atividades
desenvolvidas no PIEPEX em Ensino, Pesquisa e Extensão (Extensão peso 3; Ensino peso 2;
Pesquisa peso 1); (ii) da nota obtida na disciplina de Introdução a Contabilidade e no (iii)
Coeficiente de Aproveitamento.

EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019
ANEXO III
Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão contempladas
com bolsa, para execução no ano de 2019
As informações deverão ser comprovadas pelo histórico escolar completo (incluindo as atividades
de PIEPEX).
A pontuação final, calculada para o intervalo de 0 a 10 pontos, consistirá na média dos itens (i), (ii)
e (iii).
Local, data e hora da seleção:
Campus Varginha, Data: 15/03/2018 – Sala: D 203- Horário: 14h às 16h
PROJETO 2 – RENDIMENTO, GASTOS E CONSUMO CONSCIENTE: A EDUCAÇÃO
FINANCEIRA COMO INDUTORA PARA A GESTÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS
Plano de trabalho:
Etapa 1 – Sedimentação dos conceitos fundamentais em educação financeira
Esta etapa consistirá em um conjunto de atividades para conhecer os conceitos básicos e
fundamentais acerca do tema, por meio de leituras e da realização de resenhas sobre materiais que
lhes serão apresentados. Além disso, serão trabalhados exercícios de fixação e estudos de casos.
Etapa 2 – Preparação para as aulas
Posteriormente, os discentes participarão de um momento com os docentes coordenadores do
projeto que apresentarão os conteúdos e as diretrizes gerais que guiarão as aulas que deverão ser
ministradas aos estudantes do ensino médio. Os materiais utilizados nas apresentações serão
padronizados e elaborados com o auxílio dos docentes coordenadores. Após participar dessas
etapas, os alunos estão aptos a ministrar o tema proposto em uma turma do ensino médio.
Etapa 3 – Realização das aulas
Momento em que as aulas serão ministradas, observando todo o plano definido na etapa anterior.
Durante esta etapa os docentes coordenadores do projeto monitorarão o andamento das atividades a
cada aula realizada. Tal acompanhamento se faz necessário para possíveis ajustes ou mudanças na
abordagem planejada.
Etapa 4 – Avaliação
Após a finalização de todos os trabalhos propostos pelo projeto, pretende-se aplicar um questionário
para verificar se o conteúdo ministrado foi relevante para os alunos e se conseguiram assimilá-los.
Esse questionário também será utilizado como feedback à equipe do projeto, inclusive no sentido de
receber sugestões de temas a serem acrescentados no conteúdo programático.
Número de bolsistas/bolsas:
- 01 bolsista por 05 meses;
- 01 bolsista por 05 meses;
Sendo, no total, 10 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
1) Estar matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela UNIFAL-MG, no Campus
Avançado de Varginha.
2) Aprovação na disciplina de Matemática Financeira.
3) Disponibilidade de 8h semanais.
4) Coeficiente de aproveitamento maior ou igual a 4 (quatro).
Perfil da/do candidata/candidato:
O candidato deve ter interesse pelas áreas de gestão, finanças e educação financeira. Além disso,
espera-se seja organizado e que demonstre iniciativa e criatividade para formular ações.
Forma/etapas de seleção:
A seleção será realizada por meio da pontuação final normalizada obtida partir (i) das atividades
desenvolvidas no PIEPEX em Ensino, Pesquisa e Extensão (Extensão peso 3; Ensino peso 2;
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Pesquisa peso 1); (ii) da nota obtida na disciplina de Matemática Financeira e no (iii) Coeficiente de
Aproveitamento.
As informações deverão ser comprovadas pelo histórico escolar completo (incluindo as atividades
de PIEPEX).
A pontuação final, calculada para o intervalo de 0 a 10 pontos, consistirá na média dos itens (i), (ii)
e (iii).
Local, data e hora da seleção:
Campus Varginha, Data: 15/03/2018 – Sala: D 203 - Horário: 14h às 16h

