EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XV
ANEXO III - 83 Curso Preparatório para o ENEM - 2016
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Obs.: bolsas com gerenciamento financeiro FACEPE
Continua...
Plano de trabalho:
- ministrar aulas no Curso Preparatório nos eixos do ENEM: matemática e suas tecnologias, no campus
sede de Alfenas;
- participar das reuniões pedagógicas junto à coordenação do projeto;
- realizar a preparação do material didático para as aulas;
- elaborar e corrigir os simulados definidos no planejamento pedagógico do curso;
- auxiliar nas atividades didáticas dos colegas quando solicitado;
- auxiliar na atualização do site, disponibilizar material pedagógico, realizar visitas em escolas públicas para
informar sobre o projeto de extensão e sensibilizar os estudantes para participar do projeto;
- estar presente nas reuniões de planejamento das ações do projeto sempre que convocado;.
Número de bolsistas/bolsas: Bolsista por 06 meses. 1 vaga para educadores, conforme quadro abaixo:
Disciplina
Matemática

Número de bolsistas
01

Requisitos para a candidatura:
O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ou pós-graduação
ofertados pela UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2016. Ter disponibilidade de pelo menos dois horários
de cinquenta minutos no período da manhã (das 07h às 10h40) e seis horários no período noturno (das
19h às 22h40).
Perfil do candidato:
O candidato deverá, preferencialmente, possuir alguma experiência de docência na área da disciplina;
espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:
Como solicitado no edital no Edital Proex 01/2016, no momento da inscrição o candidato deverá
apresentar a Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I) e o Histórico Escolar atualizado do Curso
de Graduação da UNIFAL-MG. No momento da inscrição o candidato também deverá preencher a “Ficha
do Candidato” na qual indicará a(s) área(s) de interesse e a sua disponibilidade de horário.
A seleção terá primeira etapa com Análise do currículo vitae e histórico escolar, que deverão ser entregues
no momento da inscrição. A segunda etapa consistirá em uma prova didática com aula de duração de 10
a 20 minutos, com plano de aula e de tema livre e pertinente ao ENEM, e entrevista sobre assuntos
relacionados ao projeto. Três cópias do plano de aula devem ser entregues à banca no início da prova
didática.
Local, data e hora da primeira seleção:
As inscrições para seleção serão realizadas nos dias 19 e 20/05/16. O resultado da primeira etapa será
publicado dia 23/05/16. A prova didática e a entrevista serão realizadas no dia 24/05/16, a partir das 15h,
na sala L310. O resultado final será publicado a partir do dia 25/05/16.

EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XV
continuação.

Edital Proex 01/2016 - Seleção de bolsistas - Curso Preparatório para o ENEM 2016
FICHA DA/O CANDIDATA/O
Estudante ________________________________________________________________________________________________
Número de Matrícula: __________________________________________________________________________________
Curso: ___________________________________________________________________________ Período: ______________

1. Disponibilidade [marcar um X nos horários e dias que possui disponível].
Aulas - Manhã:
7h00-7h50
7h50-8h40
8h40-9h00
9h00-9h50
9h50-10h40

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

INTERVALO

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Aulas - Noite:
19h00-19h50
19h50-20h40
20h40-21h00
21h00-21h50
21h50-22h40

Reunião Pedagógica - Tarde:
SEGUNDA
17h00-19h00

