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ANEXO I 
‘sou + tec’ 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

Sou + tec configura-se como uma proposta para o ensino de língua(s)/linguagem com o uso de 

tecnologias, incluindo as móveis e as de interação. Tem como objetivo proporcionar atividades de 

ensino-aprendizagem a todos os envolvidos (professores em formação inicial, professores em 

formação continuada e alunos do Ensino Fundamental da rede pública) como forma de contribuir 

para o ensino e a valorização da rede pública. Coaduna-se com as diretrizes nacionais para os cursos 

de licenciaturas (Letras e Pedagogia), com a LBD e demais documentos oficiais. As atividades 

propostas buscam contribuir para a formação de agentes sociais capazes de transformar o mundo, 

sem contudo, desconsiderarem a realidade em que vivem. Serão atendidos estudantes do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano) da E.E. Levindo Lambert, em Alfenas/MG. Além disso, haverá oficinas 

e cursos para capacitação de professores da rede pública de Alfenas e de Serrania/MG. Para tanto, 

o bolsista será responsável por atividades de planejamento, coleta e análise de dados, produção de 

materiais e relatórios, divulgação, apresentação de trabalhos em eventos científicos e mostras de 

extensão, visitas técnicas, realização de oficinas, ciclo de estudos, composição do banco de dados, 

controle de frequência, manutenção de um site/blog, participação ativa em reuniões, participação de 

grupos de estudos, pesquisa e produção bibliográfica e demais encaminhamentos que se fizerem 

necessários. As atividades a serem executadas pelo bolsista vinculam-se a ensino, pesquisa e 

extensão e também atividades administrativas. 

 

Perfil do bolsista 

 

Exige-se do bolsista - que tenha princípios éticos, compromisso com a comunidade, zelo para o 

patrimônio público, zelo para com os recursos públicos gastos no programa, incluindo o 

cumprimento, com qualidade, de todas as atividades que lhe forem conferidas em função do 

recebimento da bolsa de extensão, capacidade de trabalhar em equipe, de construir e receber 

críticas, frequência às atividades do programa, compromisso com o curso a ser evidenciado pela 

frequência às aulas do curso a que está vinculado, incluindo, nesse caso, uma participação ativa nas 

aulas, pela obtenção de nota suficiente para a aprovação em todas as disciplinas em que estiver 

matriculado, respeito a servidores com os quais tiver contato e comunidade atendida, empenho na 

elaboração e realização de atividades e materiais buscando a excelência destes. 

 

- que demonstre pleno interesse em trabalhar com análise e resolução de problemas abordando o 

tema ensino de línguas e tecnologias, análise, pesquisa e coleta de materiais, ferramentas digitais e 

fontes bibliográficas sobre o tema citado, proposição e elaboração de projetos educativos, materiais 

didáticos com o uso de e para o uso de tecnologias na educação básica, elaboração de roteiros, 

relatórios, planejamentos e instrumentos de avaliação e de controle de materiais, elaboração de 

resenhas, de projetos de iniciação científica, de resumos e apresentação de comunicações orais e 



pôsteres sobre temáticas e atividades do programa, organização e execução de oficinas e cursos 

para alunos e professores, visitas técnicas a escolas públicas. 

 

Em função da temática do programa, exige-se que o bolsista saiba trabalhar com ferramentas 

digitais, aplicativos, programas, redes sociais, tais como: blog, site, word, power point, excel, 

Publisher, video-maker, SMS, bluetoooh, what´s up, facebook, twitter, tumbrl, instagram, paint, corel 

draw, gimp, etc. (O bolsista não precisa necessariamente saber todos os itens citados, mas precisa 

demonstrar conhecimento de informática e habilidade para manipular ferramentas digitais. 

 

Requisitos para candidatura: 

 

 O candidato deve ser aluno matriculado e frequente em Curso de Licenciatura da UNIFAL-MG e 

ter ingressado no primeiro semestre de 2013 ou no primeiro semestre de 2014. 

 É desejável que o candidato seja da área de Letras ou de Pedagogia (preferencialmente, mas não 

obrigatoriamente), que tenha interesse pela área de Ciências da Linguagem, ensino e tecnologia, 

que tenha participado de cursos ou eventos na área de Letras ou de Pedagogia ou de eventos 

voltados para a formação de professores da educação básica, que tenha participado de cursos ou 

eventos assemelhados na área de tecnologia digital e letramento, com a participação comprovada 

por meio de certificado.  

 Está impossibilitado de participar o aluno que tenha sido reprovado por infrequência às aulas ou 

que esteja vinculado a outro programa/projeto (monitoria inclusive) (com bolsa ou sem bolsa), 

incluindo a realização de projeto de iniciação científica (com bolsa ou sem bolsa), ou que esteja 

cursando disciplinas optativas no horário das 17h às 19h ou que exerça atividade remunerada 

cumprindo carga horária de 40h semanais.  

 

Etapas da seleção: 

 

Entrevista, prova prática sobre ferramentas digitais, análise do histórico escolar (graduação) e 

análise do currículo – versão lattes. 

 

Local e data: 

 

Laboratório de Fonética e Fonologia (V- 207), no dia 27/03/2014, às 14h. 

 

 


