EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019
ANEXO III
Programa
05 – Civitas: teorias e práticas do literário
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Perfil 1: Projeto Cineclube Unifal
Plano de trabalho (10h/semana):
- Participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa, assim como das atividades
a serem desenvolvidas.
- Estudos específicos sobre a narrativa cinematográfica;
- Seleção e exibição de filmes para as comunidades interna e externa;
- Condução de grupos de debate sobre narrativa e adaptação cinematográfica
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
- Curriculum Lattes (atualizado);
Perfil do candidato:
- gostar de cinema e de pesquisar sobre a linguagem audiovisual;
- hábil em falar em público;
Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial (a ser entregue no ato da inscrição)
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- documentar, caso tenha participado de alguma produção cinematográfica ou participado de algum
curso sobre o tema;
- cópia do curriculum Lattes atualizado
- cópia do histórico acadêmico;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
11h
Perfil 2: Projeto Histórias de quando a água chegou
Plano de trabalho:
- Participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa, assim como das atividades
a serem desenvolvidas, incluindo as da parceria extensiva com a UFLA-MG (Lavras-MG).
- Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica sobre narrativa oral e cinema documentário.
- Elaboração de roteiro para o segundo documentário Histórias de quando a água chegou.
- filmagem e edição de documentário.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
 Ser discente do Curso de Letras regularmente matriculado na Universidade Federal de Alfenas.
 A colação de grau do discente deverá estar prevista para 2020 ou após.
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Perfil do candidato:
- interesse pela literatura e pela produção literária regional;
- interesse pelo cinema e também pelo documentário e sua abordagem/produção como gênero
cinematográfico;
- conhecimento de manipulação de imagens e de ferramentas de edição de vídeo;
- aptidão para trabalho em grupo;
- gosto por desenvolver atividades de campo e entrevistas.

Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- documentar, caso tenha participado de alguma produção cinematográfica e/ou escrito algum
roteiro;
- relação com a produção cultural de Alfenas e região;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
- Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
10h.
Perfil 3: Projeto Acervo literário da cidade de Alfenas
Plano de trabalho:
- catalogação e escaneamento de material literário para o Acervo – 4h/semana
- manutenção do site do Acervo literário da cidade de Alfenas – 2h/Semana
- participação nos seminários de estudos – 2h/semana
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/03/2019 a 02/12/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
Perfil do candidato:
- interessado nos estudos literários e histórico-literários;
- hábil em trabalhar com edição de imagens e com o uso de scanners.
Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- relação com a produção cultural de Alfenas e região;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira

EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019
ANEXO III
9h
Perfil 4: Comunicação virtual do Programa Civitas: teorias e práticas do literário
Plano de trabalho:
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
- estudo de revistas e acervos culturais on-line – 2h//semana
- elaboração de design das páginas do programa civitas – 6h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 04/02/2019 a 02/04/2019
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado na Unifal-MG;
Perfil do candidato:
- criatividade;
- domínio de ferramentas de edição de sites, blogs e outras mídias digitais;
- capacidade de trabalho em grupo.
Forma/etapas de seleção:
O candidato deverá enviar o link trabalho (site, blog, vlog, pessoal ou não), comprovadamente de
sua autoria (o comprovante deverá ser entregue no ato da inscrição) para o endereço eletrônico:
civitas@unifal-mg.edu.br
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
21/01/2019 – segunda-feira
8h
(Obs.: O candidato não precisará comparecer uma vez que a banca avaliará apenas o trabalho
informado)
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Projeto
07 – Comunidades de Aprendizagem: ações dialógicas na rede municipal
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Plano de trabalho:
1- Acompanhar as formações nas escolas municipais, juntamente com a coordenadora e
equipe de formadores.
2- Participar dos grupos de estudos da coordenadora do projeto
3- Preparar materiais didáticos de formação e apresentá-las à coordenação para
monitoramento;
4- Realizar revisões bibliográficas e estudos sobre o tema do projeto;
5- Participar das ações e atividades que se desdobrarão do projeto;
6- Participar do Simpósio Integrado da Unifal-MG;
7- Produzir textos e pôster para apresentação em eventos de extensão;
8- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT.
Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Aluno ou aluna de Cursos de Licenciatura a partir do 3º período
Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação
Perfil da/do candidata/candidato:
- Habilidade para trabalhar com pessoas (escola);
- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender
- Ter disponibilidade de 20h semanais para desenvolver o trabalho;
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar
do grupo de estudos da coordenadora do projeto
- Ter bom rendimento nos estudos
- Ter perfil extensionista
- Ter compromisso e seriedade com horários estabelecidos
Forma/etapas de seleção:
 1ª etapa: Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação)
 2ª prova dissertativa
 3ª etapa: entrevista para avaliar experiências em projetos e grupos de estudos
Local, data e hora da seleção:
 A inscrição deverá ser realizada até: 20/01/19
 Primeira etapa: Análise do histórico: 21/01/19
 Resultado da análise: 22/01/19
 Prova Dissertativa: 23/01/19 às 17:00h, na sala V208 do ICHL
 A entrevista com os selecionados na primeira etapa será realizada no dia 24/01/19, no
horário das 9:00h as 10:00, na sala da V208, do Instituto de Ciências Humanas e Letras
 O resultado final será realizado no dia 25/01/2018
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Programa
10 – Curso Preparatório para o Enem
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)

Plano de trabalho:
O bolsista deverá desenvolver as seguintes atividades:
a) Ministrar aulas no Curso Preparatório nos eixos do ENEM: Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação e Linguagem, códigos e suas
tecnologias, Matemática e suas Tecnologias;
b) Registrar a frequência dos estudantes durante as aulas.
c) Participar das reuniões pedagógicas, das atividades de capacitação/qualificação propostas
nos Projetos e de planejamento das ações do Programa sempre que convocado;
d) Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG, apresentando as atividades desenvolvidas
pela ação;
e) Preparar material didático para as aulas;
f) Disponibilizar material pedagógico aos estudantes;
g) Auxiliar nas atividades didáticas dos colegas quando solicitado;
h) Auxiliar o coordenador na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas pela
ação;
i) Elaborar relatórios e demais atividades que surgirem durante a execução da proposta;
j) Elaborar e corrigir os simulados definidos no planejamento pedagógico do curso;
k) Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados;
l) Participar, quando convocado, da organização de eventos e de reuniões promovidas pela
PROEX;
m) Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns promovidos pela PROEX da UNIFAL-MG, por outras instituições ou pela da comunidade
externa;
n) Auxiliar na atualização do site, disponibilizar material pedagógico, realizar visitas em
escolas públicas para informar sobre o projeto de extensão e sensibilizar os estudantes para
participar do projeto;
o) Auxiliar na divulgação do projeto nas escolas públicas.
Especificamente, para o bolsista da área de gestão a primeira atividade, ministrar aulas, deverá ser
substituída por auxiliar a coordenação pedagógica nas atividades de gestão do Curso Preparatório
para o ENEM da UNIFAL-MG e suprimir o item (e).

Número de bolsistas/bolsas:
Projeto Alfenas: 18 bolsistas por 8 meses.
Projeto Poços de Caldas: 9 bolsistas por 8 meses.
Projeto Varginha: 9 bolsistas por 8 meses.

Requisitos para a candidatura:
O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela
UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2019 (pelo menos um ano antes de colar grau), e não estar
em regime de dilatação de prazo concedido pelo CEPE.
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Não receber outro tipo de bolsa.
Possuir dedicação de 15 horas semanais para ministrar as aulas e realizar as demais atividades
estabelecidas no Plano de Trabalho.
Perfil do candidato:
Espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. Para o bolsista que atuará como
professor, o candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência de docência na área da
disciplina. Já o bolsista de gestão deverá, preferencialmente, ter habilidade em gestão de pessoal e
produção de documentos.
Forma/etapas de seleção:
No momento da inscrição o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição preenchida e assinada
(Anexo I), a “Ficha do Candidato” na qual indicará até três áreas, por ordem de interesse, o
Histórico Escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG e os comprovantes da Prova
de Títulos descritos abaixo.
2.1. Etapas da Seleção:
1.
Prova Didática (4,0 pontos)
2.
Entrevista (3,0 pontos)
3.
Prova de Títulos (3,0 pontos)
As notas de cada etapa da seleção serão somadas e a nota final do candidato será a média das
notas da banca de seleção. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final acima de
5,0.
Para o bolsista de gestão fica suprimida a primeira etapa de seleção, resultando em duas etapas:
Entrevista (7,0 pontos) e Prova de Títulos (3,0 pontos).

2.2. Critérios de Seleção
2.2.1. Prova Didática
O candidato deverá: ministrar uma aula de 10 a 20 minutos de duração sobre tema livre pertinente
ao ENEM; apresentar à banca, no início da prova, duas cópias do plano de aula. Não será permitido
uso de projetor multimídia.
Os indicadores relativos à prova didática encontram-se no Quadro 01:
Quadro 01. Critérios relativos à Prova Didática
Indicadores

Pontuação

1 Visão introdutória do assunto

0,5

2 Adequação do conteúdo para alunos de Ensino Médio

0,5

3 Desenvolvimento sequencial da exposição

0,5

4 Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais

0,5

5 Domínio do conteúdo

0,5
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6 Clareza na apresentação

0,5

7 Uso correto da língua portuguesa

0,5

8 Cumprimento do tempo previsto da aula

0,5
Total

4,0

2.2.2. Entrevista
Após a Prova Didática, o candidato será submeter-se à entrevista relativa à Prova Didática, a
questões pedagógicas da área de atuação pretendida, motivação e responsabilidade profissional e
demais assuntos pertinentes.
Para o bolsista de gestão, a entrevista abordará questões relativas ao conhecimento dos objetivos
do Programa, conhecimentos técnicos organizacionais e uso de recursos tecnológicos, buscando
elementos indicativos da capacidade de comunicação, objetividade, motivação para participar da
equipe de trabalho, responsabilidade social e profissional do candidato.

2.2.3. Prova de Títulos
O candidato deverá apresentar comprovantes segundo pontuação descrita no Quadro 02.

Quadro 02. Critérios relativos à Prova de Títulos.
Indicadores

Pontuação
(por semestre)

Máximo
computado
0,5

1

Monitoria de graduação

0,25

2

Participação em Projetos de Extensão
(exceto cursinho)

0,25

3

Experiência Didática
(no Ensino Médio ou Fundamental)

0,5

4

Experiência Didática
(em Cursos Preparatórios)

0,5

0,5
1,0
1,0

Total

3,0

Local, data e hora da seleção:
As inscrições para seleção serão aceitas até às 17h do dia 17/01/2019 na secretaria da PROEX.
O resultado das inscrições será publicado no dia 18/01/2019, no mural da PROEX e pelo endereço
de e-mail informado na inscrição.
A prova didática e a entrevista serão realizadas entre 21 e 25/01/2019, em salas e horários que serão
divulgados juntamente ao resultado das inscrições.
O resultado final será divulgado a partir do dia 28/01/2019, por e-mail.
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Programa
19 – Incubadora Tecnológicas de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Alfenas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Plano de trabalho:
Os bolsistas devem desenvolver as seguintes atividades:
- Acompanhar os grupos incubados;
- Participar em Grupos de Estudo;
- Participar das atividades de fortalecimento ao movimento da Economia Solidária, tais como
minicursos, seminários, fóruns, reuniões, encontros, congressos, etc.;
- Participar das reuniões junto aos demais membros da ITCP/UNIFAL – MG;
- Cumprir com o horário estipulado na sala da ITCP/UNIFAL-MG;
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas;
- Auxiliar no processo de organização e gestão das atividades da incubadora.
Número de bolsistas/bolsas:
Até 10 Bolsistas por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
- O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação, ofertados
pela UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2019.
- Não estar em período de dilatação de prazo.
- Não estar recebendo bolsas de extensão, PET ou iniciação científica.
- Possuir dedicação de 15 horas semanais distribuídas entre as atividades e atribuições apresentadas
no Plano de Trabalho.
- Faltar pelo menos um ano para a formatura.
Perfil do candidato:
O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência em extensão universitária; espera-se
que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:
No momento da inscrição nesse edital, o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição
preenchida e assinada (Anexo neste edital) e uma Carta de apresentação (de até 2 páginas), que
apresente suas motivações para participar da ITCP/UNIFAL – MG, experiências anteriores, e
possibilidade de contribuição do mesmo para o programa. Além da análise dessa carta de
apresentação, a seleção contará ainda com duas etapas, sendo elas:
1ª ETAPA:
- Avaliação em formato de Redação, a ser realizada no dia 24 de janeiro de 2019, às 14h, na
UNIFAL – MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. Essa redação terá como bibliografia
de apoio os artigos abaixo:
• GUERRA, A. C. Os valores da Economia Solidária e os Valores do Trabalho: um estudo em
Empreendimentos Econômicos Solidários. 2014. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de
Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade Federal de Minas Gerais,
Belo Horizonte, 2014.
• SILVA, T. L.; NISHIHATA, F. M.; GUERRA, A. C.; TOLEDO, D. A. C. Economia Solidária
e Educação Popular: a atuação da ITCP/UNIFAL – MG como Extensão Universitária. In:
XIII Seminário Internacional PROCOAS, USP, São Paulo, 2017.
2ª ETAPA:
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- Entrevista, a ser realizada a partir do dia: 25/01/2019, a partir das 9h, na sede da
ITCP/UNIFAL-MG, sala B 105, no prédio B, da UNIFAL – MG, Campus Varginha.
- Os horários das entrevistas serão enviados via e-mail para cada candidato selecionado, bem
como divulgados nos murais do campus e nas redes sociais.
Local, data e hora da seleção:
Período de Inscrições: de 10/01/2019 a 23/01/2019. 1ª Etapa: 24/01/2019, às 14h, na UNIFAL –
MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. 2ª Etapa: 25/01/2019, a partir das 9h, na sede da
ITCP/UNIFAL-MG, sala B 105, no prédio B, da UNIFAL – MG, Campus Varginha. Os horários
das entrevistas serão enviados via e-mail para cada candidato selecionado, bem como divulgados
nos murais do campus e nas redes sociais.
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Projeto
27 - Mentes Brilhantes
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Plano de trabalho: O acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária mínima de 80 horas.
O discente responsável pelo projeto será encarregado pela apresentação e capacitação dos
acadêmicos voluntários, fará reuniões para esclarecer possíveis dúvidas vivenciadas durante as
atividades e acompanhará os acadêmicos nas visitas domiciliares e no CAPS de Alfenas/MG. Será
responsável também pela confecção do material didático utilizado pelos acadêmicos durante as
abordagens lúdicas e pela divulgação do projeto por meio de apresentações em eventos científicos
locais, regionais, nacionais e internacionais. Ademais auxiliará o coordenador do projeto na
confecção do relatório final a ser entregue para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da
UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista e 8 bolsas
Requisitos para a candidatura: O acadêmico bolsista deverá ter cursado e sido aprovado na
disciplina de Saúde Coletiva I e II.
Perfil do candidato: O aluno deverá estar regularmente matriculado e cursando disciplinas da
graduação do Curso de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução
do Projeto de Extensão “Mentes Brilhantes”. O aluno deve ter interesse em buscar um
aprimoramento na formação profissional em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e
cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição para a construção ativa dessa formação que, além
de profissional é, também, humana.
Forma/etapas de seleção: Prova escrita contendo os conteúdos pertinentes ao Conteúdo de Saúde
Mental.
Local, data e hora da seleção: Dia: 23/01/2019 às 13h30min na sala G205.
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Projeto
35 – Organização do tempo-espaço na educação infantil: as relações
interidades
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Plano de trabalho:
1. Encontros de planejamento;
2. Estudos dirigidos;
3. Acompanhamento das atividades nas escolas de educação infantil;
4. Participação no Grupo de Estudos em Aprendizagem Dialógica (GEAD);
5. Elaboração de relatórios;
6. Participação em eventos;
7. Participação no Simpósio Integrado 2019.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
- Estudante do curso de Pedagogia, preferencialmente a partir do 3 período.
Perfil da/do candidata/candidato:
- Interesse com o trabalho pedagógico na educação infantil.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista com a coordenação do projeto e análise do desempenho acadêmico (entregar histórico no
dia da entrevista).
Local, data e hora da seleção:
Sala Walter Benjamin (Hall do V), 23/01, a partir das 15h.
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Projeto
36 – Pensando em códigos: desenvolvendo os princípios lógicos da computação
Plano de trabalho: Auxiliar na aplicação das ações do “Pensando em Códigos” (modalidade a
distância), incluindo Scratch e App Inventor, abordando os princípios da programação. Aplicar/
auxiliar na aplicação nas ações Presenciais do Pensando em Códigos. Durante as ações, acompanhará
e avaliará as atividades desenvolvidas pelos participantes, no Moodle, intervindo no processo de
ensino-aprendizagem, além de moderar discussões em fórum, atendimento via chat entre outras
atribuições decorrentes do curso online. Atualizar as videoaulas do Scratch e App Inventor.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Graduando em Ciência da Computação, a partir do 3o período. Enviar histórico escolar no ato da
inscrição.
Perfil do candidato: Estudantes do curso de Ciências da Computação que domine as ferramentas
Scratch e App Inventor e que saiba gravar e editar videoaulas e tenha conhecimentos de princípios de
didática para o ensino de programação.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo (valor do CDA - peso 1) e prova envolvendo Scratch ou App Inventor (peso 3).
Local, data e hora da seleção:
Prova: 25/jan/2019 – 8:30h - Sala E209D (campus sede) – trazer notebook que rode o Scratch e App
Inventor.
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Projeto
43 – Universidade Aberta: diálogos comunitários
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira
responsabilidade)
Plano de trabalho:








Reuniões de estudo e trabalho: 1º e 2º semestre de 2019;
Levantamento bibliográfico: 1º semestre de 2019;
Atividades de investigação Comunitárias na cidade de Alfenas: 1º semestre de 2019;
Contato com Agentes Comunitários: 1º semestre de 2019;
Diálogos Comunitários: 2º semestre de 2019;
Participação no V Simpósio Integrado da UNIFAL-MG: 2º semestre de 2019;
Participação em Congresso ou Seminário Acadêmico sobre Extensão Universitária: 2º
semestre de 2019;
 Seminário Diálogos Comunitários: 2º semestre de 2019.
Número de bolsistas/bolsas:
01 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Estudante de Graduação do Curso de Licenciaturas da Unifal-MG (entre - 2º ao 6º - período)
Perfil da/do candidata/candidato:
Natural de Alfenas, preferencialmente;
Autodeclarado(a) negro(a) (preto e pardo, de acordo com o IBGE);
Interesse em participar de discussão sobre relação universidade e comunidade.
Forma/etapas de seleção:
Análise de Histórico Acadêmico;
Entrevista;
Participação em Projeto Comunitário, preferencialmente.
Local, data e hora da seleção:
Sala de Reunião 213v, prédio V, 21/01/2019, às 14:00

