EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 05 Brincar é coisa séria: a brinquedoteca enquanto um espaço lúdico-educativo
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O plano de trabalho do bolsista consiste no acompanhamento e desenvolvimento de estratégias lúdicas
na Brinquedoteca da UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 2 meses
Requisitos para a candidatura:
Como critérios de seleção serão considerados:
Curso – Pedagogia
Período: a partir do quarto semestre
Coeficiente de aproveitamento: = ou maior que 8,0
Perfil do candidato:
Não é necessário conhecimentos ou experiências anteriores
Forma/etapas de seleção:
O processo seletivo será constituído pela realização de entrevistas.
Local, data e hora da seleção:
As entrevistas serão realizadas no dia 04/03 às 15h na sala V208

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 09 Centro de Monitoramento da Esquistossomose no Sul de Minas Gerais CEMDE Sul-MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O Bolsista dará suporte na realização e treinamento para a execução de métodos de diagnóstico
parasitológico da esquistossomose. Principalmente no que diz respeito ao diagnóstico coproscópico.
Realizará os estudos de geoprocessamento e junto aos órgãos municipais e Superintendência Regional de
Saúde de Alfenas, determinará as principais áreas de risco de estabelecimento de focos de transmissão da
esquistossomose e a partir daí, estabelecer medidas profiláticas.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Ter experiência em trabalhos de extensão; ter experiência em diagnóstico parasitológico de fezes, ter
disponibilidade de horário.
Perfil do candidato:
Que esteja cursando ou tenha cursado a disciplina de parasitologia básica
Forma/etapas de seleção:
Prova prática, apresentação de currículo, histórico e entrevista. A apresentação do currículo e histórico
será no dia e local da prova prática e a entrevista logo em seguida.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de aula prática de parasitologia básica. Dia 07/03/2016 às 14 horas.

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 15 Contos e Encantos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O discente responsável pelo projeto será encarregado pela apresentação e capacitação dos acadêmicos
interessados em participar da ação, fará reuniões para esclarecer possíveis dúvidas surgidas durante as
atividades e, manterá o acompanhamento dos acadêmicos aos centros educacionais selecionados. Serlhe-á atribuído, também, a confecção do material didático que será utilizado pelos acadêmicos durante as
abordagens recreativas. Além disso, fará reuniões quinzenais com toda equipe executora do projeto a fim
de delinear as atividades executadas e apontar os pontos positivos e negativos das ações executadas.
Ficará a cargo do bolsista também orientar os cuidadores e pais sobre a proposta e os objetivos do projeto
tendo como responsabilidade a continuidade da ação, desenvolvida no âmbito escolar, durante a estada
da criança no lar. E por fim o discente terá, também, como responsabilidade apresentação dos resultados
na Mostra de extensão da UNIFAL e nos eventos científicos extensionistas que considerar prudente.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Ter participado de algum projeto de extensão anteriormente a presente data.
Perfil do candidato:
Ter cursado a disciplina de Saúde Coletiva II.
Forma/etapas de seleção:
Entrega de currículo e histórico escolar. Participar de uma entrevista com a coordenadora do projeto. Não
há necessidade de anexar comprovantes ao currículo.
Local, data e hora da seleção:
22 de fevereiro, às 17:00 h, na sala G 206

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 31 Estudo da viabilidade e implantação de carneiros hidráulicos caseiros para auxiliar na
distribuição de águas pluviais em aplicações residenciais e prediais de pequeno porte
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O aluno deverá encontrar formas sustentáveis e de baixo custo para montar carneiros hidráulicos com
materiais comuns que possam ser facilmente encontrados. Após este estudo, estas formas sustentáveis
deverão ser instaladas em estruturas prediais de pequeno porte, em caráter experimental, entre estes,
alguns prédios da Unifal, Campus de Poços de Caldas. Por fim, o aluno deverá preparar e apresentar
seminários para a comunidade como forma de divulgar esta tecnologia.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando pelo menos o 4º do curso de BCT e ter média acima de 5,0
Perfil do candidato:
Aluno com habilidades em manufatura, que saiba utilizar ferramentas básicas (serra, furadeira, etc), e que
esteja disposto a estudar os fenômenos fluido-mecânicos responsáveis pelo funcionamento dos carneiros
hidráulicos
Forma/etapas de seleção:
Análise de histórico e entrevista
Local, data e hora da seleção:
Prédio J, sala 93. A data e horário da entrevista, que ocorrerão entre os dias 01 e 04 de março, será
informada ao candidato por e-mail.

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 48 Laudos Anatomopatológicos Bucais
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
Atividades semanais no Laboratório de Patologia no processamento de lâminas histológicas e atividades
com outros estudantes na apresentação de palestras educativas sobre doenças bucais à população.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 1 mês
Requisitos para a candidatura:
Estudante de cursos da área de saúde a partir do 4o período do curso e com disponibilidade de horários
às segundas e terças-feiras e com coeficiente de aproveitamento satisfatório.
Perfil do candidato:
Ter cursado 3o período
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise de currículo, modelo lattes, com comprovação das atividades e histórico escolar.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de Patologia (E-205) dia 29/2/2016 das 15h às 17h em ordem de chegada e se necessário, com
continuidade no dia 1/3/2016 às 9h.

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO I
ANEXO III - 53 MEDIAÇÃO: INTERFACE SAÚDE e EDUCAÇÃO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O plano de trabalho do bolsista consiste na elaboração das ações do projeto, descrição dos procedimentos,
cronograma e plano de ações para os eixos de Saúde, Cidadania, Meio Ambiente e Direitos Humanos
vinculados ao desenvolvimento de estratégias lúdicas na Brinquedoteca da UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 1 mês
Requisitos para a candidatura:
Como critérios de seleção serão considerados:
Curso – Biomedicina, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Fisioterapia.
Período: a partir do terceiro semestre
Coeficiente de aproveitamento: = ou maior que 8,0
Perfil do candidato:
Não é necessário conhecimentos ou experiências anteriores
Forma/etapas de seleção:
O processo seletivo será constituído pela realização de entrevistas
Local, data e hora da seleção:
As entrevistas serão realizadas no dia 04/03 às 15h na sala V208

