
EDITAL PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 03/2010

Processo de seleção de bolsista para projeto Unati/Unifal-MG - Dez anos de história

1. OBJETIVO

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alfenas - Unifal-MG,  no uso de suas atribuições
legais, comunica aos interessados a abertura das inscrições para o processo seletivo para preenchimento
de 1 (uma) vaga para bolsista do projeto de extensão “Unati/Unifal-MG - Dez anos de história”

2. PROJETO “UNATI/UNIFAL-MG - DEZ ANOS DE HISTÓRIA”

O projeto “Unati/Unifal-MG - Dez anos de história” documentará/reunirá informações a respeito do programa
Unati/Unifal-MG, desde sua implantação, em 1999, até os dias atuais. Objetiva-se a organização do acervo
referente às atividades desenvolvidas nestes dez anos: fotografias, documentos elaborados por professores
e alunos, notícias publicadas em jornais e revistas, pesquisas cientificas, trabalhos acadêmicos e outros,
para  organização  de  uma  exposição  comemorativa  e  publicação  de  documento  final  destinado  ao
desenvolvimento de futuras pesquisas quantitativas e qualitativas a respeito do programa Unati/Unifal-MG.

O programa Unati/Unifal-MG oferece orientação e serviços de saúde específicos, cursos de capacitação e
oportunidades de lazer a pessoas de idade igual ou superior a 50 anos, com o objetivo de contribuir para
melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

3. BOLSA

O  bolsista  selecionado  fará  juz  ao  recebimento  de  quatro  bolsas  mensais  no  valor  de  R$  300,00
(trezentos reais), concedidas nos meses de setembro a dezembro de 2010. 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA

Sob  orientação  da  coordenadora  do  projeto,  o  bolsista  dedicará  12  horas  semanais,  no  período  de
setembro a dezembro, ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto, a saber:

4.1. Pesquisa em fontes primárias documentais nos arquivos da Unati principalmente no que tange à
história da formação do programa (incluindo o processo de transformação da Efoa em Unifal-MG, e
sua influência no Programa Unati) e seu desenvolvimento;

4.2. Elaboração de clippings a partir de reportagens acerca da Unati (ou da antiga Efoati) publicadas
em jornais e revistas;

4.3. Pesquisa em fontes secundárias que referenciarem a Unati/Efoati;

4.4. Pesquisa e Acondicionamento Iconográfico com ênfase na identificação e análise de fotografias
para levantamento de informações possivelmente subsidiadas e complementadas por documentos,
textos e depoimentos orais;

4.5. Coleta e armazenamento de registros orais;

4.6. Participação nas  seguintes etapas de planejamento da exposição:  elaboração  do cronograma,
estabelecimento das metas, previsão dos recursos necessários; identificação do perfil do público-
alvo; planejamento do espaço e da disposição dos objetos, de modo a assegurar a segurança dos
objetos e do público;

4.7. Participação na montagem da exposição;
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4.8. Auxílio na elaboração, para publicação, de documento final com resultados do projeto, destinado
ao desenvolvimento de futuras pesquisas quantitativas e qualitativas.

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão, nos dias  24 a 27 de agosto de 2010, nos
horários de funcionamento do setor. 

6. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

6.1. Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à construção de memórias e à preservação de
patrimônios;

6.2. Estar regularmente matriculado e cursando um dos seguintes cursos de graduação da Unifal-MG:
Ciências  Sociais  –  Bacharelado  e/ou  Licenciatura;  Geografia  –  Bacharelado  e/ou  Licenciatura;
História; Letras – Bacharelado e/ou Licenciatura; e Pedagogia, na Unifal-MG;

6.3. Estar cursando, no mínimo, o 2º período;

6.4. Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas; 

6.5. Apresentar bom rendimento escolar; 

6.6. Ter disponibilidade para dedicar 12 horas semanais às atividades do projeto; 

7. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO:

7.1. Cópia do histórico escolar;

7.2. Curriculum Vitae 

8. SELEÇÃO 

8.1. 1ª etapa:

Análise do  curriculum vitae e do histórico escolar para classificação de dez discentes para a 2ª
etapa. 

8.2. 2ª etapa:

Prova  escrita:  Redação  de  uma  síntese  a  partir  de  documento(s)  relacionado(s)  ao  programa
fornecido(s) ao candidato no momento de aplicação da prova.

Data de aplicação: 03 de setembro de 2010, das 09 às 11 horas.

Será selecionado o discente que, após classificação para a 2ª etapa da seleção, obtiver o melhor
desempenho na prova escrita.

9. RESULTADOS

Os resultados do processo seletivo serão  divulgados no  website  (www.unifal-mg.edu.br/extensão)  e  na
portaria da Pró-Reitoria de Extensão conforme cronograma abaixo:

9.1. Data da publicação do resultado da 1ª etapa: 01 de setembro de 2010. 

9.2. Data de publicação do resultado da 2ª etapa (resultado final): 10 de setembro de 2010. 

10. RECURSOS

Os recursos contra o resultado da 1ª ou da 2ª etapa serão recebidos até o horário de fechamento da
Pró-Reitoria de Extensão do dia seguinte à sua publicação.

Alfenas, 23 de agosto de 2010
Colegiado de Extensão
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