
 

  

 

 

 

 

EDITAL PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 09/2013 – PROEXT (MEC/SESu) 2014 

CONCESSÃO DE BOLSAS A AÇÕES DE EXTENSÃO  
CONTEMPLADAS NO EDITAL PROEXT 2014 – MEC/SESu 

1.DO OBJETIVO 

Selecionar discentes de graduação que integrarão as equipes de desenvolvimento das ações de 
extensão aprovadas no âmbito do Edital PROEXT 2014 – MEC/SESu, em conformidade com o Art. 6º 
do decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010. 

2.DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 16 de dezembro de 2013 a 7 de janeiro de 2014, na 
Pró-Reitoria de Extensão, no campus sede, em Alfenas, das 13h às 20h, ou no Setor de Protocolo, 
no prédio F, no campus de Poços de Caldas, das 13h às 18h. 

2.2. Além de preencher os requisitos específicos, definidos pela coordenação da ação de extensão na 
qual pretende compor equipe, o candidato tem que atender às seguintes condições: 

2.2.1. Ser discente regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da UNIFAL-
MG; 

2.2.2. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para participar das atividades desenvolvidas 
pela ação; 

2.2.3. Não receber outro tipo de apoio financeiro que se caracterize como bolsa acadêmica ou 
de estágio. 

2.3. Documentos para inscrição 

2.3.1. Histórico escolar atualizado, do semestre em curso, emitido pelo Sistema Acadêmico; 
2.3.2. Outros documentos exigidos, em conformidade com as orientações da coordenação da 

ação de extensão para a qual seja candidato (vide anexos). 

3.DAS VAGAS 

O número de vagas e sua distribuição em áreas ou projetos internos, quando for o caso, para cada 
uma das ações de extensão contempladas no edital Proext 2014 – MEC/SESu, estão definidas no 
quadro abaixo. 

Ação de extensão Vagas 

A Física do Lançamento de Foguetes Artesanais 6(seis) vagas 

Atenção em saúde 

8(oito) vagas – 3(três) para exame 
parasitológico de fezes; 2(duas) para 
identificação e exame parasitológico 
de caramujos; 2(duas) para 
identificação e exame parasitológico 
de triatomíneos e 1(uma) para 
geoprocessamento. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Alfenas . UNIFAL-MG 

Pró-Reitoria de Extensão 
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714. Alfenas/MG. CEP 37130-000 

Fone/Fax: (35) 3299-1385 

extens@unifal-mg.edu.br 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7416.htm


 

  

 

CIVITAS – Práticas e Teorias do Literário 

5(cinco) vagas – 1(uma) vaga para 
cada projeto interno.  
O candidato poderá participar do 
processo seletivo para mais de uma 
vaga, tendo que optar por apenas 
uma, caso seja selecionado. 

De perto ninguém é normal 

6 (seis) vagas – 3(três) para a área de 
Atenção Farmacêutica; 2(duas) para a 
área de Farmacovigilância e 
homeopatia; 1(uma) para área de 
Nutrição. 

Madrigal na Escola 4(quatro) vagas 

Planejamento ambiental participativo adaptado à nova 
realidade de ocupação da Comunidade Indígena Xucuru 
Kariri na região de Caldas/MG  

8(oito) vagas 

Programa de Formação Continuada de Professores de 
Química -edição ProEJA 

12(doze) vagas – 4(quatro) para a 
área de Pedagogia e 8(oito) para a 
área de Química 

Projeto SANarte: dando voz à juventude por meio da 
linguagem artística na abordagem e promoção da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) 

2(duas) vagas 

'sou + tec' 6(seis) vagas 

 

4.DA BOLSA E DA VIGÊNCIA 

4.1. O número de bolsas a serem pagas varia de acordo com o Plano de Trabalho de cada ação de 
extensão, com vigência, máxima, até 31 de dezembro de 2014; 

4.2. O valor da bolsa é de R$ 400,00 mensais, em conformidade com o Plano de Trabalho de cada ação 
de extensão; 

4.3. A bolsa poderá ser cancelada a qualquer época, nas seguintes situações: 

4.3.1. por solicitação do bolsista, por meio de requerimento ao coordenador da ação; 
4.3.2. por solicitação do coordenador, comunicado à Proex;  
4.3.3. pela existência de qualquer pena disciplinar imposta ao bolsista; 
4.3.4. pela inexistência das condições regulamentares que determinam a concessão. 

5.DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA 

5.1. Participar integralmente das atividades realizadas pela ação de extensão; 

5.2. Cumprir o Plano de Trabalho previsto na ação de extensão; 

5.3. Participar dos Seminários Internos de Avaliação de Extensão, apresentando as atividades 
desenvolvidas pela ação; 

5.4. Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns, reuniões - 
promovidas pela Pró-Reitoria de Extensão ou por outras instituições da comunidade externa; 

5.5. Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; 

5.6. Ser aprovado em, no mínimo, 70% das disciplinas cursadas durante o período de atuação na ação 
de extensão; 

5.7. Não acumular a bolsa de que trata este Edital com qualquer outro tipo de bolsa acadêmica ou de 
estágio; 

5.8. Devolver à UNIFAL-MG os valores referentes a bolsas recebidas indevidamente; 



 

  

 
5.9. Manter seus dados pessoais e bancários atualizados no Sistema CAEX; 

5.10. Apresentar, no prazo de 5 dias corridos da divulgação do resultado deste edital, à Pró-Reitoria de 
Extensão ou à sua secretaria no campus de Poços de Caldas, os documentos abaixo relacionados, 
sob pena de exclusão do benefício: 

5.10.1. Termo de Compromisso do Bolsista de Extensão, disponível em http://www.unifal-
mg.edu.br/extensao/?q=prog_proj_formularios, preenchido e assinado, por ele e pelo 
coordenador da ação; 

5.10.2. Cópia de seu CPF; 

5.10.3. Cópia de impresso bancário (ou declaração assinada pelo gerente da agência bancária) 
contendo identificação completa do banco, agência e número de conta bancária (poupança ou 
corrente) em nome do bolsista. 

6.DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. O processo seletivo se dará entre os dias 8 e 15 de janeiro de 2014 de forma específica para cada 
uma das ações de extensão, de acordo com as informações e requisitos constantes de seus 
correspondentes anexos (ANEXOS I a IX), nas datas e locais estabelecidos no cronograma abaixo: 

Ação de extensão Evento Data, hora e local 

A Física do Lançamento de Foguetes 
Artesanais – ANEXO I 

Entrevista e análise de 
currículo acadêmico. 

08/01/2014 – 14h  
Sala do Prof. Rodrigo R. 
Cuzinatto, no ICT 

Atenção em saúde – ANEXO II Análise do currículo e do 
histórico e entrevista. 

08/01/2014 – 8h 
Laboratorio de 
Parasitologia Clínica  
(sala C -101) 

CIVITAS – Práticas e Teorias do 
Literário– ANEXO III 

Seleção para o projeto 3 
08/01/2014 – 17h 
Sala V-213 

Seleção para o projeto 4 
09/01/2014 – 17h 
Sala V-213 

Seleção para o projeto 5 
09/01/2014 – 17h 
Sala V-213 

Seleção para o projeto 2 
13/01/-2014 – 17h 
Sala V-213 

Seleção para o projeto 1 
14/01/2014 – 17h 
Sala V-213 

De perto ninguém é normal – ANEXO 
IV 

Seleção para a área de 
Nutrição 

08/01/2014 – 17h 
Sala da Profª. Tânia Mara 
Rodrigues Simões, no 
prédio da Faculdade de 
Nutrição  

Seleção para a área de 
Farmacovigilância e 
homeopatia 

08/01/2014 – 17h 
Farmácia Universitária 

Seleção para a área de 
Atenção Farmacêutica 

09/01/2014 – 17h 
Farmácia Universitária 

http://www.unifal-mg.edu.br/extensao/?q=prog_proj_formularios
http://www.unifal-mg.edu.br/extensao/?q=prog_proj_formularios


 

  

 

Madrigal na Escola – ANEXO V 
Prova prática (canto) e  
entrevista 

14/01/2014 – 17h 
Sala R-111 

Planejamento ambiental participativo 
adaptado à nova realidade de 
ocupação da Comunidade Indígena 
Xucuru Kariri na região de Caldas/MG 
– ANEXO VI 

Entrevista e análise de 
currículo acadêmico. 

13/01/2014 – 13h30 
Sala da Profª. Adriana 
Imperador, no ICT 

Programa de Formação Continuada de 
Professores de Química -edição 
ProEJA – ANEXO VII 

Seleção para o Projeto: 
Alfabetização Científica: 
experimentando com a 
escola 

09/01/2014 – 13h30 
Laboratório de Ensino de 
Química (V212) 

Seleção para o Projeto: 
Tertúlia Literária Dialógica 

09/01/2014 – 14h às 17h 
Sala V-208  

Projeto SANarte: dando voz à 
juventude por meio da linguagem 
artística na abordagem e promoção da 
Segurança Alimentar e Nutricional 
(SAN). – ANEXO VIII 

Dissertação sobre a temática 
do projeto e proposição de 
um logotipo..  
 

13/01/2014 - 13h 
Sala de Reuniões da 
Faculdade de Nutrição. 
 

Entrevista e proposição de 
uma dinâmica de grupo, a 
ser realizada com os atuais 
integrantes do Guisado. 

14/01/2013 - 13h 
Sala de Reuniões da 
Faculdade de Nutrição 

'sou + tec' – ANEXO IX 

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

15/01/2014 - 13h30 
Sala do PET-Conexões de 
Saberes Letras (V- 101- B) 

6.2. :A seleção será conduzida por banca composta de, no mínimo, dois avaliadores; 

6.3. O processo de seleção é de inteira responsabilidade do coordenador de cada ação, em 
conformidade com as exigências, orientações e datas estabelecidas nos respectivos anexos. 

7.DOS DEVERES DO COORDENADOR DA AÇÃO 

7.1. Coordenar o processo de seleção do bolsista em conformidade com o item 6 deste Edital; 

7.2. Ser o responsável pelas atividades da ação de extensão e zelar pelo bom desempenho do bolsista no 
desenvolvimento das atividades a ele atribuídas bem como pelo desempenho dos demais 
participantes; 

7.3. Orientar, supervisionar e avaliar o discente bolsista em observância aos incisos I e II do Art. 11 do 
decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010; 

7.4. Manter atualizadas as informações referentes à ação de extensão sob sua coordenação, no Sistema 
CAEX (Ambiente de Administração); 

7.5. Elaborar e apresentar relatório final das atividades desenvolvidas pela ação de extensão, no prazo 
definido pela Pró-Reitoria de Extensão; 

7.6. Comunicar à Pró-Reitoria de Extensão, sua substituição, bem como a do subcoordenador; 

7.7. Comunicar à Pró-Reitoria de Extensão, o cancelamento da bolsa ou a substituição do bolsista, nas 
hipóteses: 

7.7.1. Da desistência ou desligamento do acadêmico do curso de graduação; 
7.7.2. Do desempenho insuficiente do bolsista nas atividades da ação, a ele atribuídas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7416.htm


 

  

 
7.7.3. De outros fatores relacionados no art. 4º do decreto nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010; 
7.7.4. De descumprimento de qualquer das atribuições e obrigações constantes do item 5 deste 
Edital. 

7.8. Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns, reuniões - 
promovidas por Pró-Reitorias de Extensão de outras instituições ou da comunidade externa. 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 O coordenador da ação de extensão deverá enviar o resultado do processo de seleção à Pró-
Reitoria de Extensão até o dia 17 de janeiro de 2014, impreterivelmente.  

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Extensão. 

9 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

9.1 O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 20 de janeiro de 2014 na página da Proex: 
www.unifal-mg.edu.br/extensao , por ordem de classificação dos candidatos, dentro de cada ação 
de extensão e suas áreas ou projetos internos. 

9.2 Em caso de ampliação do número de vagas ou de substituição de bolsista, serão chamados os 
candidatos selecionados, obedecendo a ordem de classificação. 

10 CRONOGRAMA 

 

Evento Data 

Publicação do edital 16 de dezembro de 2013 

Inscrições de 16 de dezembro de 2013 a 7 de janeiro de 2014 

Seleção de 8 de janeiro de 2014 a 15 de janeiro de 2014 

Envio de resultado à Proex, pelos 
coordenadores 

17 de janeiro de 2014 

Divulgação do resultado 20 de janeiro de 2014 

Entrega dos Termos de Compromisso na 
Proex, pelos bolsistas selecionados 

até 25 de janeiro de 2014 

 
 

Alfenas, 16 de dezembro de 2013 
Colegiado de Extensão 

Pró-Reitoria de Extensão 
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7416.htm
http://www.unifal-mg.edu.br/extensao


 

  

 

ANEXO I 
“A Física do Lançamento de Foguetes Artesanais” 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

 O bolsista deve participar da elaboração de apresentações, para escolas de nível 

fundamental e médio, sobre a física do lançamento de foguetes de garrafa PET, e estar apto para 

apresentá-las nas escolas atendidas. Para isso, além do domínio da física envolvida nos 

lançamentos, ele deve ter conhecimento sobre o funcionamento da base de lançamento, as 

estruturas (peças) que a compõe, bem como os métodos para produção da mesma. Além disso, ele 

deve auxiliar no processo de construção de todo o sistema de lançamento e de fabricação de 

foguetes com garrafas PET, incluindo a colagem das aletas.  

 

 

Perfil do bolsista: 

 

 O bolsista deve ter conhecimento básico sobre os princípios físicos que regem o lançamento 

de foguetes, apresentar bom comportamento em grupo, aptidão ou boa desenvoltura em 

apresentações frente ao público-alvo. Além da interpretação física dos fenômenos observados no 

lançamento, ele deve ter conhecimento sobre o funcionamento da base de lançamento, as estruturas 

(peças) que a compõe, bem como os métodos para produção da mesma.  

 

 

Requisitos para candidatura: 

 

 O candidato deve ser aluno da Universidade Federal de Alfenas, campus Poços de Caldas, e 

estar matriculado no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. O candidato 

à bolsa deve ter ingressado na UNIFAL-MG no primeiro semestre de 2011, participado da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia em pelo menos uma oportunidade. É desejável que o candidato 

tenha participado de cursos ou eventos na área espacial (astronáutica e astronomia), com a 

participação comprovada através de certificado; pois esses conceitos serão integrados às 

exposições ligadas ao evento de extensão do projeto. Além disso, ele não deve estar vinculado a 

nenhum outro projeto registrado na área de extensão ou iniciação científica.  

 

 

Etapas da seleção: 

 

 Entrevista e análise de curriculum acadêmico. 

 

 

Local e data:  

 

 Sala do Prof. Rodrigo R. Cuzinatt, no ICT da UNIFAL-MG em 08/01/2014, 14h. 



 

  

 
ANEXO II 

“Atenção em Saúde” 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

O bolsista deverá: 

• realizar revisão bibliográfica sobre os temas: métodos e técnicas de diagnóstico parasitológico; 

captura de moluscos aquáticos e terrestres, técnicas de identificação morfológica de moluscos e de 

hemípteros hematófagos, metodologias para identificação molecular de moluscos e práticas de 

biossegurança  

• participar de reuniões com os coordenadores de Vigilância Epidemiológica da Superintendência 

Regional de Saúde/Alfenas e dos municípios sob sua jurisdição  

• elaborar o material didático necessário às palestras, bem como o material educativo (folders)  

• participar de reuniões com os agentes de saúde e responsáveis pelas indústrias agropecuárias  

• ministrar as palestras para a população imigrante conforme o agendamento estabelecido  

• elaborar mapas de riscos utilizando métodos e técnicas de geoprocessamento 

 

 

Perfil do bolsista: 

 

Os bolsistas preferencialmente deverão possuir experiência em pelo menos uma das técnicas 

relacionadas a seguir: coleta de moluscos; métodos e técnicas de identificação e exame 

parasitológico de moluscos e de hemípteros hematófagos, métodos e técnicas de diagnóstico 

laboratorial da esquistossomose mansônica e de técnicas de geoprocessamento.  

 

 

Requisitos para candidatura: 

 

Os candidatos deverão ser alunos dos cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem ou 

Farmácia.  

 

 

Etapas da seleção: 

 

A seleção dos alunos será realizada através da análise do currículo lattes (entregue no ato da 

inscrição) e entrevista.  

Na análise do currículo lattes serão pontuadas experiência em:  

 diagnóstico parasitológico de fezes, 

 identificação e exame parasitológico de triatomíneos, 

 captura, identificação e exame parasitológico de caramujos, 

 técnicas de geoprocessamento 

 ações de extensão. 

 

Local e data:  

 

Laboratório de Parasitologia Clínica (sala C-101), UNIFAL-MG, no dia 08/01/2014 às 8h. 



 

  

 
ANEXO III 

“Programa CIVITAS – Práticas e Teorias do Literário 

 

1 - Projeto: Grupo de leituras de teatro I (o teatro clássico) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

- facilitação de debates sobre peças de teatro clássico - de Ésquilo a Racine; 

- auxílio a possíveis montagens amadoras ligadas aos participantes do projeto; 

- estudo diagnóstico sobre a possível criação de um grupo de teatro vinculado à UNIFAL-MG. 

 

Perfil do bolsista: 

- gosto pela leitura; 

- interesse por teatro; 

- facilidade com seminários e ministração de aulas; 

 

Requisitos para candidatura: 

- ter aprovação nas disciplinas Literatura Antiga I e Literatura Antiga II; 

- experiência ou formação comprovadas em teatro (atuação, direção ou produção). 

 

Etapas da seleção: 

- avaliação de curriculum lattes (anexar comprovação de experiência em teatro), entregue no ato 

da inscrição; 

- avaliação escrita versando sobre: Édipo Rei, de Sófocles; Poética, de Aristóteles e Arte Poética, 

de Horácio. 

 

Local e data: 

- Sala V-213, no dia 14/01/2014, terça-feira, das 17h até às 19h 

 

2 - Projeto: Arquivo Literário Sul-Mineiro 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

- Resgate, digitalização, catalogação e disponibilização de documentação (originais, publicações e 

paratexto)  referente à produção literária de Alfenas e microrregião do Sul de Minas Gerais. 

 

Perfil do bolsista: 

- participar ativamente da vida cultural do sul de Minas; 

- ter desenvoltura para contatar particulares e instituições detentoras de documentação; 

- ter organização e zelo por materiais frágeis; 

- ter conhecimento básico sobre digitalização e tratamento de imagens. 

 

Requisitos para candidatura: 

- aprovação na disciplina Teoria da Literatura I; 

- atividade (música, literatura, teatro, artes plásticas) comprovada no circuito cultural de Alfenas 

(entregar comprovante no ato da inscrição); 

 

Etapas da seleção: 

- Carta de intenções do candidato em que constem razões do interesse pelo projeto; memória da 

participação no circuito cultural da região; percepção da produção literária e teatral amadora da 

região; ações possíveis para o resgate e conservação dessa produção, entregue no ato da 

inscrição. 

- entrevista concentrada na carta de intenções. 

 

Local e data: 



 

  

 
- Sala V-213, no dia 13/01/2014, segunda-feira, às 17h (por ordem de chegada) 

 

3 - Projeto: Oficina para aspirantes a autor 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

- Facilitação de debates sobre a produção literária contemporânea e o pensamento crítico-teórico 

sobre literatura: temas como a noção de valor artístico, o processo da produção, a 

(im)possibilidade da escrita literária e a relação obra/crítica 

 

Perfil do bolsista: 

- gosto pela leitura; 

- interesse por literatura e teoria literária; 

- interesse por produção literária contemporânea; 

- facilidade com seminários e ministração de aulas 

 

Requisitos para candidatura: 

- aprovação nas disciplinas „Teoria da Literatura I', „Teoria da Literatura II', „Teoria da Literatura 

III' e „Literatura e Pós-modernidade'. 

 

Etapas da seleção: 

- Prova escrita versando sobre: CHKLOVSKI, V. A Arte como procedimento. In ____________ et 

al.. Formalistas Russos. Ed. Globo, Porto Alegre, 1978. 

 

Local e data: 

- Sala V-213, no dia 08/01/2014, quarta-feira, às 17h 

 

4 - Projeto: Intellegendum 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

- contação de histórias das mitologias grega e latina a partir de "As Metamorfoses" de Ovídio e 

das "Fábulas" de Fedro. 

- adaptação de textos para a leitura de menores de 7 a 14; 

- incentivo à leitura e à produção escrita dos menores envolvidos; 

- facilitação do processo de letramento dos menores; 

 

Perfil do bolsista: 

- interesse pelo ensino de alfabetização e letramento de crianças; 

- gosto pela leitura e pela cultura clássica; 

- facilidade para o tratamento com crianças e adolescentes; 

- disposição para o trabalho com menores de baixa renda e com dificuldades nos processos de 

alfabetização e letramento. 

 

Requisitos para candidatura: 

- aprovação na disciplina Literatura Antiga I ou Literatura Antiga II; 

- aprovação na disciplina Teoria Prática do Texto (ou equivalente no sistema acadêmico) 

 

Etapas da seleção: 

- Prova escrita sobre o tema: "o uso do texto literário para alfabetização e letramento" 

 

Local e data: 

- Sala V-213, no dia 09/01/2014, quinta-feira, às 17h 

 

5 - Projeto: Intellegendum 



 

  

 
 

Trabalho a ser desenvolvido: 

- contação de histórias das mitologias grega e latina a partir de "As Metamorfoses" de Ovídio e 

das "Fábulas" de Fedro. 

- adaptação de textos para a leitura de menores de 7 a 14; 

- incentivo à leitura e à produção escrita dos menores envolvidos; 

- facilitação do processo de letramento dos menores; 

 

Perfil do bolsista: 

- interesse pelo ensino de alfabetização e letramento de crianças; 

- gosto pela leitura e pela cultura clássica; 

- facilidade para o tratamento com crianças e adolescentes; 

- disposição para o trabalho com menores de baixa renda e com dificuldades nos processos de 

alfabetização e letramento. 

 

Requisitos para candidatura: 

- aprovação na disciplina „Alfabetização e Letramento' (ou equivalente no sistema acadêmico) 

 

Etapas da seleção: 

- Prova escrita sobre o tema: dispositivos e processos para alfabetização e letramento de crianças 

e adolescentes. 

 

Local e data: 

- Sala V-213, no dia 09/01/2014, quinta-feira, às 17h 



 

  

 
ANEXO IV 

“Programa: De perto ninguém é normal” 

 

Área: Atenção Farmacêutica (3 vagas) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Campanhas em saúde mental 

 Capacitação dos atores envolvidos no processo de saúde mental em Alfenas 

 Seguimento farmacoterapêutico de pacientes 

 Desenvolvimento de intervenção breve nos ambulatórios 

 Oficina com cuidadores e pais de pessoas com transtorno mental 

 

Perfil do bolsista 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim 

como apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental. 

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Farmácia da UNIFAL-MG,  e fazer parte do 

NAFAU – Núcleo de Atenção Farmacêutica da UNIFAL. 

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e análise do  histórico escolar 

 

Local e data: 

 Farmácia Universitária, no dia 09/01/2014, às 17h 

 

Área: Farmacovigilância e homeopatia (2 vagas) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Busca, identificação e registro das notificações de reações adversas a medicamentos 

psicotrópicos. 

 Elaboração de boletins e alertas 

 Implantação do CIM- Centro de Informação sobre medicamentos psicotrópicos 

 Pesquisa na área de Homeopatia 

 

Perfil do bolsista 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim 

como apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental. Ter conhecimento de 

física e física quântica, pois o projeto envolve uma parte relacionada à homeopatia, terapia que 

pode ser em parte explicada pela Física quântica.  

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Farmácia ou no curso de Física da UNIFAL-

MG, fazer parte do CEFAL – Centro de Farmacovigilância da UNIFAL-MG. 

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e histórico escolar 



 

  

 
 

Local e data: 

 Farmácia Universitária, no dia 08/01/2014, às 17h 

  

 Área: Nutrição (1 vaga) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Avaliar o estado nutricional de indivíduos com transtorno mental; 

 Planejar e executar atividades de intervenção e orientação nutricional, individuais e em grupo; 

 Planejar e executar atividades educativas na área de Nutrição e Saúde; 

 Analisar os resultados e apresentá-los em eventos científicos. 

 

Perfil do bolsista: 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim 

como apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental, sendo capaz de fazer 

avaliação, intervenções e acompanhamento nutricional, com base na Ciência da Nutrição e na 

Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. 

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado do 6º ao 8º período do curso de Nutrição, da UNIFAL-MG, 

com participação, durante pelo menos seis meses, em projeto(s) de extensão que desenvolva(m) 

atividades relacionadas à Saúde Mental, além de estar cursando ou já ter cursado as disciplinas 

Avaliação Nutricional e Patologia da Nutrição e Dietoterapia I.  

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e histórico escolar 

 

Loca e data: 

 Sala da Profª. Tânia Mara Rodrigues Simões, no prédio da Nutrição, no dia 08/01/2014, às 17h  



 

  

 
ANEXO V 

Projeto: Madrigal na Escola 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

O bolsista auxilia a coordenação e o regente, dando apoio operacional e logístico aos ensaios e às 

atividades desenvolvidas nas escolas, tendo como função principal 'chefiar' cada naipe, 

coordenando os ensaios específicos de sopranos, contraltos, tenores e baixos.  

 

Perfil desejado  

 

Conhecimento musical, nível intermediário ou avançado, em teoria e canto coral. 

 

Requisitos 

 

Experiência em atividades artísticas desenvolvidas por meio da música e conhecimentos teóricos e 

práticos de canto coral. 

 

Etapas de seleção: 

 

Prova prática de canto, com o regente do grupo e entrevista  

 

Local e data: 

 

Sala R-111, no dia 14/01/2014, às 17h 



 

  

 
ANEXO VI 

“Planejamento ambiental participativo adaptado à nova realidade de ocupação da Comunidade 
Indígena Xucuru Kariri na região de Caldas/MG” 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

As atividades do programa em questão foram divididas em quatro blocos de ações por eixos 

temáticos sendo eles (1) comunicação e integração(como visitas técnicas), (2) diagnóstico 

ambiental, (3) oficinas de orientação, (4) elaboração de material didático pedagógico de 

orientação e Educação Ambiental.  

 

Perfil do bolsista: 

 

O candidato deve ter afinidade com trabalho de campo, principalmente com comunidades 

tradicionais. O Planejamento Ambiental Participativo será apoiado em demandas locais projetadas 

pela Comunidade Indígena Xucuru Kariri e pesquisas desenvolvidas no Instituto de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, Campus Avançado de Poços de Caldas.  

 

Requisitos para candidatura: 

 

 O candidato deve ser aluno do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 

ou Engenharia Ambiental.  

 É desejável que o candidato tenha sido aprovado nas Unidades Curriculares Avaliação de 

Impacto e Licenciamento Ambiental  

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

científica.  

 

Etapas da seleção: 

 

Entrevista e análise de curriculum acadêmico. 

 

Locais e datas: 

 

Sala da Profª. Adriana Imperador, no ICT da UNIFAL-MG, no dia 13/01/2014, às 13h 30min. 



 

  

 

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.  



 

  

 
ANEXO VIII 

Projeto SANarte: dando voz à juventude por meio da linguagem artística na abordagem e promoção 
da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 

O bolsista tem a atribuição de principal articulador do Guisado junto às entidades/ instituições, 

órgãos governamentais com os quais o projeto irá interagir. Também assumirá a responsabilidade 

de buscar, organizar e produzir conhecimento científico concernente ao tema da SAN, bem como 

aos fundamentos metodológicos adotados pelo projeto. Além disso, preparará e apresentará em 

eventos trabalhos relatando resultados obtidos e experiências vivenciadas em seu âmbito. 

 

Também deverá assumir o papel de “secretário-geral” do projeto, registrando, organizando e 

sistematizando as ideias, sugestões e críticas apresentadas pela equipe nas reuniões semanais, bem 

como elaborando relatórios e mantendo a interação com a Pró-Reitoria de Extensão, juntamente 

com a professora coordenadora. Em relação às atividades ordinárias, participará, semanalmente, 

do encontro com toda a equipe, para planejamento e reflexão sobre a prática extensionista 

realizada, discussão e teorização conjunta.  

 

Perfil do bolsista: 

 

Assiduidade, pontualidade, responsabilidade e eficiência no cumprimento de tarefas, bom 

relacionamento com os adolescentes e demais parceiros, iniciativa, criatividade e proposição de 

novas ideias, facilidade para interagir em/com grupos e afinidade para com a proposta do projeto. 

 

Requisitos para candidatura: 

 

Para as duas vagas (com iguais objetivos e planos de trabalho), considerando a extensa/intensa 

carga de atividades prevista no projeto, os candidatos poderão ser de turmas/períodos diferentes 

para o cumprimento do cronograma já que, com diferentes disponibilidades de horários 

(condicionadas às “janelas” sem aula específicas de cada turma), esses bolsistas poderão 

compatibilizá-las mais facilmente às demandas do projeto. 

 

Etapas da seleção: 

 

 Dissertação sobre a temática do projeto e proposição de um logotipo para ele.  

 Entrevista e proposição de uma dinâmica de grupo, a ser realizada com os atuais integrantes 

do Guisado.  

 

Local e datas: 

 

Sala de Reuniões da Faculdade de Nutrição, nos dias 13/01/2014 e 14/01/2014, às 13h. 



 

  

 
ANEXO IX 
„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.  



 

  

 
 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: 

 

Sala do PET-Conexões de Saberes Letras (V- 101- B), no dia 15/01/2014, às 13h30. 

 


