
EDITAL PROEX 01/2017 – Seleção de bolsistas 2017 

Anexo III – Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão, 

contempladas com bolsa para execução no ano de 2017 

ADITIVO III 

ANEXO III – Projeto 36 - Mãos Limpas 

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

 

Plano de trabalho: 

Participação em reuniões com periodicidade mínima semanal 

Capacitação do bolsista e equipe 

Auxílio no preparo de materiais, coletas e análises de amostras de mãos de manipuladores, objetivando 

o conhecimento da microbiota antes e após a higiene das mãos, ao serem utilizadas técnicas e produtos 

variados 

Preparo de material para divulgação e capacitação de manipuladores de alimentos e profissionais 

responsáveis por ou ligados a eles (professores, diretores, proprietários) 

Capacitações e palestras para o público alvo 

Aplicação de questionários e atividades lúdicas, dependendo do público alvo 

Tabulação de resultados levantados durante as análises de mãos de manipuladores 

Submissão de trabalhos referentes às ações 

Apresentação em eventos científicos 

Preparo do relatório final 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 6 meses (a partir de julho) e 1 bolsista por 2 meses (a partir de agosto) 

Requisitos para a candidatura: 

Conhecimento de práticas laboratoriais 

Possuir 15 horas semanais disponíveis para o projeto 

Perfil do candidato: 

Aluno de graduação 

Conhecimentos básicos em softwares de edição de textos, planilhas e apresentações 

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista 

Contagem de tempo de participação ativa no projeto nos anos anteriores 

Local, data e hora da seleção: 

A seleção será realizada no dia 21 de junho  de 2017, no Laboratório de Microbiologia de Alimentos, às 

11horas 

 

  



EDITAL PROEX 01/2017 – Seleção de bolsistas 2017 

Anexo III – Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão, 

contempladas com bolsa para execução no ano de 2017 

ADITIVO III 

ANEXO III  - Projeto 73 - Rede de Agentes Sociais – com enfoque na cultura afrobrasileira] 

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

 

Plano de trabalho: 

Maio – Participar de preparação, gestão e organização de evento estadual. 

             Participação em evento estadual em Belo Horizonte 

 

Junho – Orientação das atividades regionais 

              Organização e gestão das atividades do projeto 

 

 

Julho -  Orientação, gestão e participação nas atividades regionais. 

              Organização e gestão das atividades do projeto 

 

Agosto – Organização, gestão e participação da plenária regional – Alfenas 

 

Setembro - Orientação, gestão e participação nas atividades regionais. 

              Organização e gestão das atividades do projeto 

 

Outubro - Orientação, gestão e participação nas atividades regionais. 

              Organização e gestão das atividades do projeto 

 

Novembro - Participar de preparação, gestão e organização de evento estadual. 

             Participação em evento estadual em Belo Horizonte 

                   Relatórios 

 

Dezembro - Relatórios 

Número de bolsistas/bolsas:  

2 bolsistas, sendo o primeiro por 5 meses e o segundo por 2 meses. 

Requisitos para a candidatura: 

Estar cursando pelo menos o 2º. Período dos cursos de Ciências Sociais ou História. 

Perfil do candidato: Experiência em metodologias participativas e em ações com movimentos sociais  

 

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista 

Local, data e hora da seleção: 

21/06/2017, quarta-feira, 14:30, Laboratório de Ciências Sociais, subsolo Prédio V, Campus Sede 

 

 


