
EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016 

ADITIVO VII 

 
ANEXO III - 46 Laboratório de Educação e Cultura da Universidade Federal de Alfenas 

(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Plano de trabalho: 
- realização de leituras e sistematizações de textos sobre as temáticas debatidas 
- participação em reuniões pedagógicas e grupos de estudos 
- auxílio nas atividades didáticas dos colegas 
- desenvolvimento atividades dentro e fora do espaço do Laboratório de Ensino de Ciências Sociais 
- auxílio na elaboração e atualização do site 
- apoio no contato e visitas às escolas, órgãos públicos e movimentos sociais 
- apoio na organização de eventos 
- auxílio na elaboração de relatórios parciais e finais 
- acompanhamento das atividades nas escolas  
- apoio à divulgação das atividades nas escolas e na Unifal-MG 
- apoio às demandas burocráticas junto ao sistema CAEX, Pró-Reitoria de Extensão, ICHL e Reitoria. 
- elaboração, redação e apresentação de trabalhos e comunicações orais em eventos e congressos de 
extensão 
- participação no Simpósio Integrado da Unifal-MG. 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista por 8 meses 
 

Requisitos para a candidatura: 
Cursos: 
Ciências Sociais – Licenciatura 
História – Licenciatura 
Pedagogia - Licenciatura 
Letras – Licenciatura 
Pedagogia – Licenciatura 
Período: a partir do 3º período 
Coeficiente de aproveitamento: 8,0 

Perfil do candidato: 
Tendo em Apreciação pela leitura, prática de falar em público. 

Forma/etapas de seleção: 
O processo seletivo será realizado por meio de prova e entrevista 

Local, data e hora da seleção: 
A prova será realizada no dia 16 de março de 2016 (quarta-feira), entre 10:00h e 12:00h, na sala O-306. 

Tema: Educação e cultura: práticas e políticas de diversidade sexual e igualdade racial 

As entrevistas serão realizadas no dia 18 de março de 2016 (sexta-feira), entre 15:30 e 18:30, no 

Laboratório de Ensino de Ciências Sociais - Sala V 010 

 


