EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO II
ANEXO III - 21 Curso Pré-Vestibular e Preparatório ao ENEM UNIFAL-MG Campus Poços de Caldas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
O bolsista deve desenvolver as seguintes atividades:
a) Auxílio na divulgação do projeto nas escolas públicas;
b) Auxílio no processo de seleção de professores;
c) Organização e Planejamento do horário das aulas;
d) Acompanhamento das aulas e apoio aos professores do cursinho;
e) Registro da carga horária dos professores;
f) Auxílio na elaboração de relatórios parciais e final.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UNIFAL-MG, Campus Poços de Caldas.
Não possuir nenhuma outra bolsa acadêmica.
Perfil do candidato:
Aluno com experiência em atuação com estudantes ou concluintes do Ensino Médio.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista ocorrerá por meio de entrevista e análise de currículo
Local, data e hora da seleção:
Sala ICT (Prédio F) - 02/03/2016 - 14hs

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO II
ANEXO III - 35 Fotografia e História: memória visual do Sul de Minas no acervo do fotógrafo Paulino
Araújo (1891-1971)
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
a) Trabalho a ser desenvolvido no Centro de Memória Cultural do Sul de Minas, na UEMG-Campanha/MG:
Processamento técnico:
- auxílio na catalogação do acervo fotográfico;
- Acondicionamento do material fotográfico;
Metodologias:
- Coleta de Histórias de vida;
- Trabalho com História Oral;
Mostra cultural:
- Seleção de imagens históricas;
- Coleta de depoimentos (construção de narrativas);
- Organização de exposição fotográfica;
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Noções básicas de fotografia (sem necessidade de curso técnico);
Curso BI ou específico de Economia;
Mínimo de 3 semestres concluídos; Mínimo de 2 semestres concluídos
Perfil do candidato:
Habilidade com trabalho em computadores domésticos;
Disponibilidade para deslocamentos de (12hs semanais) ao Cemec-Campanha (utilizando a bolsa mensal);
Forma/etapas de seleção:
Prova escrita (Redação); Análise de currículo (a ser entregue no dia da prova) e entrevista
Local, data e hora da seleção:
Prova escrita: 01/03, às 16hs, na sala C106
Entrevista: Sala D310-M, dia 02/03 - às 14h30, por ordem de chegada.

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO II
ANEXO III - 68 Projeto Capoeira Ginga Legal
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
Justificativa:
O projeto foi criado com o intuito de oferecer aulas diárias de iniciação à capoeira, maculelê e
musicalização aos estudantes da UNIFAL-MG, bem como, membros da comunidade externa,
principalmente as crianças e adolescentes de baixa renda, que através dos treinos de capoeira
despertaram o interesse nas diversas manifestações culturais afro-brasileiras.
A Oficina de Capoeira Ginga Legal contribui também para que a UNIFAL-MG exerça sua missão como
promotora e difusora de cultura em Alfenas e região. Onde, o aluno tem a oportunidade de enxergar a
capoeira não só como instrumento de defesa pessoal, como também, valorizar a cultura afro-brasileira,
através da atividade física realizada nos treinos de capoeira, como também nas aulas de maculelê e de
iniciação aos instrumentos musicais da capoeira, na qual a mesma pôde ser explorada na sua musicalidade.
Descrição das atividades envolvidas no projeto:
- Auxiliar o mestre de capoeira durante as aulas, utilizando todos os conhecimentos técnicos e científicos
a seu alcance, para desenvolver o aprendizado de conceitos e práticas que envolvem o jogo da capoeira.
- Explorar a capoeira na sua musicalidade, através das aulas com os instrumentos musicais utilizados na
mesma, tais como: o berimbau, pandeiro, atabaque e agogô.
- Divulgar o grupo de capoeira e da cultura afro através de apresentações de maculelê e rodas de capoeira
fora da escola do DCE.
- Organizar rodas de discussão sobre os fundamentos históricos e culturais acerca da capoeira
- Apresentar à Pró-Reitoria de Extensão o planejamento anual do trabalho a ser desenvolvido;
- Estimular a integração dos estudantes da Unifal e da comunidade alfenese, bem como promover ações
que fomentem a participação de novos integrantes neste projeto cultural.
Objetivo:
O estudante selecionado será responsável por auxiliar o mestre de capoeira durante as aulas, estimulando
a integração dos estudantes da Unifal e da comunidade alfenense, bem como promovendo ações que
fomentem a participação de novos integrantes neste projeto cultural.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 2 meses
Requisitos para a candidatura:
Estudantes da Unifal com conhecimento do jogo da capoeira
Perfil do candidato:
Forma/etapas de seleção:
- Prova prática: será realizada uma roda de capoeira onde será avaliado o conhecimento do aluno no jogo
de capoeira.
- Entrevista
Local, data e hora da seleção:
O processo seletivo será realizado no dia 01 de março, às 17 horas na quadra da UNIFAL-MG.

