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

ADITIVO XI 

 
ANEXO III - 23 DESVENDANDO A LINGUAGEM CÊNICA: PARA INICIANTES E INICIADOS (As informações 

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

Plano de trabalho: 

BOLSISTA 1  elementos cênicos: composição para cenografia, figurino 

BOLSISTA 2  produção cultural, iluminação e sonoplastia. 

Número de bolsistas/bolsas:  

2 bolsistas por 4 meses  

Requisitos para a candidatura: 

Fazer parte de qualquer curso de licenciatura ou bacharelado da UNIFAL. Estar inscrito no Projeto 

“Desvendando a linguagem cênica: para iniciantes e iniciados” e participando das atividades. 

Perfil do candidato: 

Experiência em teatro, produção, autuação, direção, criação de elementos cênicos: figurino, sonoplastia, 

iluminação. 

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista e avaliação do desempenho nas atividades. 

Local, data e hora da seleção: 

Dia: 10 de maio - sala V 207 J 14:00 as 16:00 hs 

 

  



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

ADITIVO XI 

 
ANEXO III - 88 HORTA COMUNITÁRIA PARA PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEGURANÇA 

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

Plano de trabalho: 
A busca de um modelo de produção sustentável está cada vez mais presente nas sociedades atuais, assim, 
este projeto de extensão visa promover a Educação Ambiental e a Segurança Alimentar e Nutricional entre 
os moradores da comunidade Santa Clara-Pinheirinho no entorno do Campus II da UNIFAL-MG. 
Partindo do pressuposto de que as ações de sustentabilidade no campus deveriam passar pelo 
envolvimento da comunidade que diariamente frequenta a Universidade, assim como, a comunidade do 
entorno em que ela está inserida, as hortas comunitárias surgem como um espaço de convivência e 
integração, em que vários conceitos e atitudes sobre sustentabilidade são exercidos na prática, recriando 
a paisagem e realizando novas funções sociais. 
Em função das propostas do projeto, da aceitabilidade pelo público atendido e do envolvimento dos 
membros do projeto em 2015, justifica-se a continuidade do projeto de extensão, ressaltando a 
remodelação das ações conforme a descrição que se segue. 
O objetivo geral do projeto Horta Comunitária é reestabelecer as práticas de manutenção e produção de 
uma horta de base agroecológica no ambiente da universidade incorporando práticas de Educação 
Ambiental e Educação Alimentar e Nutricional. E, ainda incentivar a garantia da condição de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) das famílias do bairro Santa Clara e Pinheirinho de Alfenas-MG. O projeto 
fundamenta-se em três eixos de ação: manejo do terreno e manutenção da horta; atividades educativas e 
destinação da produção dos alimentos. 
1 - Manejo do terreno e manutenção da horta à Baseado na metodologia de Permacultura; A recuperação 
e manejo da horta terão como norteadores os princípios e técnicas de Agroecologia para produção de 
alimentos saudáveis e sem causar danos ao meio ambiente; O projeto prevê também a valorização da 
estética e embelezamento do local por meio do paisagismo sustentável que se baseia no uso criativo dos 
recursos e diversidade de espécies. 2 - Atividades Educativas à Oficinas de Educação e Oficinas de Educação 
Alimentar e Nutricional. 3 - Destinação da produção de alimentos: A produção da horta visa atender às 
famílias em condições sociais mais vulneráveis e, em maior risco nutricional a partir da classificação do 
grau de Insegurança Alimentar e Nutricional (IAN). 
A etapa de avaliação será feita cotidianamente, através das vivências e relatos das mesmas. O projeto 
propõe a possibilidade de diferentes formas de participação, em que os alunos interessados poderão atuar 
como gestores, formadores e hortelões. O envolvimento dos estudantes será voluntário, com escala diária 
de rega e cuidados de manejo, e os trabalhos executados serão na maioria das vezes coletivos e 
fundamentados por princípios e práticas de gestão compartilhada. 

Número de bolsistas/bolsas:  
32 (atende a 4 bolsistas no período 8 meses de execução do projeto). 

Requisitos para a candidatura: 
Alunos regulares de diversos cursos correlatos à temática abordada, priorizando os seguintes cursos: 
Geografia, Ciências Biológicas e Nutrição. 
Obs: A prioridade estabelecida será somente para seleção de aluno bolsista, a inscrição se mantém aberta 
para alunos de outros cursos - não listados como requisitos - que apresentarem experiência e 
comprometimento com à temática do projeto. 

Perfil do candidato: 
O aluno deverá ter as seguintes habilidades e competências: pró-atividade, interesse, responsabilidade, 
comprometimento e deve trabalhar bem em equipe. A experiência com a temática do projeto será 
considerada como critério classificatório, deixando claro, que não eliminatório. 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista, análise de histórico escolar e análise de currículo vitae. 

Local, data e hora da seleção: 
Local a definir, dia 05 de maio, das 15 às 18h. O aluno será comunicado, via email, sobre o local da 
entrevista e, deverá entregar os demais documentos a serem analisados no momento da entrevista. 

 


