
ANEXO VII 

Programa: PROFOQUI 
Projeto: Alfabetização Científica: experimentando com a escola (8 VAGAS) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

 O bolsista deve participar do planejamento e desenvolvimento das atividades experimentais, da 

implementação destas atividades com os professores das escolas parceiras e da avaliação dos 

resultados das ações. Para isso, além do domínio dos conteúdos químicos relativos aos 

experimentos, ele deve ter conhecimento sobre o ensino de Química e da literatura sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além disso, ele deve participar na organização e 

implementação de feiras de Ciências para/nas escolas e para/na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia e nos grupos de estudos da área.  

 

Perfil do bolsista: 

 

 O bolsista deve ter conhecimento básico sobre os conteúdos químicos, sobre os conteúdos da 

área de ensino de química, apresentar a habilidade de trabalhar em equipe, aptidão ou boa 

desenvoltura em apresentações frente ao público-alvo, habilidade de escrita para a elaboração dos 

materiais. Apresentar interesse e disponibilidade de tempo para realizar as ações. 

 

Requisitos para candidatura: 

 

 O candidato deve ser aluno do curso de Licenciatura em Química.  

 Deve ter disponibilidade para as reuniões semanais, que ocorrerão às quintas-feiras das 13:30 

às 18h e apresentar uma tabela mostrando a disponibilidade de 20 horas semanais para realizar 

as atividades do programa.  

 Não deve estar vinculado a nenhum outro projeto registrado na área de extensão ou iniciação 

científica.  

 

Etapas da seleção: 

 

 Análise de currículo lattes, histórico escolar, prova escrita e entrevista.  

 

Local e data:  

 

 Laboratório de Ensino de Química (V212), no dia 09/01/2014 às 13h30. 

 

 

Projeto: Tertúlia Literária Dialógica (4 vagas) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

- participação em reuniões mensais de estudo; 

- participação de reuniões semanais de trabalho; 

- participação na condução/mediação da Tertúlia Literária Dialógica entre crianças e adolescentes 

e adultos nas escolas parceiras; 

- apoiar atividades de divulgação no projeto; 

- apoio na articulação entre o projeto Comunidades de Aprendizagem e Tertúlia Literária 

Dialógica a ser desenvolvido na cidade de Alfenas; 



- leituras de bibliografias indicadas pela coordenação; 

- auxiliar na organização e participação de encontros, palestras, congressos.  

- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e nos grupos de estudos da área. 

- Seminários de Extensão. 

 

Perfil do bolsista: 

 

Além da postura ética central na relação de mediação com o coletivo, todos os/as alunos/as partem 

de um compromisso assumido com o grupo participante, além de regularidade no grupo de estudos, 

assiduidade no projeto, aprofundamento teórico sobre a importância da leitura de literatura e 

formação crítica na atual sociedade. Apresentar a habilidade de trabalhar em equipe, aptidão ou 

boa desenvoltura em apresentações frente ao público-alvo, habilidade de escrita para a elaboração 

dos relatórios. 

 

Requisitos para a candidatura:  

 

 O candidato ou candidata deve estar matriculado no Curso de Pedagogia, presencial ou a 

distância.  

 É desejável que o candidato tenha participação de cursos e eventos no âmbito da extensão.  

 Não deve estar vinculado a nenhum outro projeto registrado na área da extensão ou iniciação 

científica. 

 

Etapas da seleção: 

 

Entrevista e análise do histórico escolar. 

 

Local e data: 

 

Sala V-208, no dia 09/01/2014, das 14:00h às 17:00h. Dependendo do número de candidatos os 

nomes com os respectivos horários serão divulgados posteriormente.  

 

 

 

 


