
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 II 

ANEXO III - 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:  

1 bolsista por 7 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: 

23/05/2017, 14:30, Laboratório de Ciências Sociais, subsolo Prédio V, Campus Sede. 
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ADITIVO II 

ANEXO III – 15 - CURSINHO POPULAR EMANCIPA SUL DE MINAS 

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

 

Plano de trabalho: 

1. Colaboração na coordenação das atividades de ensino realizadas pelo Cursinho. 

2. Registro da participação e apontamento das presenças dos estudantes voluntários da Unifal-MG 

3. Registro da participação e apontamento das presenças dos estudantes de Ensino Médio no Cursinho. 

4. Assessoria dos professores voluntários do cursinho. 

5. Preparação do local onde ocorrerão as atividades do cursinho. 

6. Auxiliar o coordenador do projeto de extensão na elaboração do Relatório Final da ação. 

Número de bolsistas/bolsas: 

2 bolsista por 4 meses, sendo: 

Um bolsista, a partir de junho de 2017 e um bolsista, a partir de agosto de 2017. 

Requisitos para a candidatura: 

Estudante dos cursos de licenciatura regularmente matriculado na Unifal-MG, a partir do 2º período. 

Perfil do candidato: 

1. Participação ativa como voluntário nas atividades do projeto de extensão em anos anteriores. 

2. Graduando em cursos de Licenciatura. 

3. Boa compreensão dos objetivos do projeto de extensão e do cursinho que ele abriga. 

4. Disponibilidade e abertura à compreensão dos problemas sociais e educacionais que afligem os 

adolescentes das classes trabalhadoras. 

5. Concepção democrática a respeito do acesso e permanência dos estudantes na Educação Superior 

pública. 

Forma/etapas de seleção: 

Forma/etapa de seleção: Entrevista e análise do histórico escolar de graduação. 

Local, data e hora da seleção: 

Data: 24 de maio, 10h, sala V-010. 
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ADITIVO II 

ANEXO III – 09 - CIVITAS - Práticas e Teorias do Literário 

Reabertura 

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

Bolsista 1 

Plano de trabalho: 

- participação nas reuniões de planejamento dos projetos do programa 

- concepção visual e construção de website do programa; 

- concepção visual e construção de website para o Arquivo Literário Sul Mineiro; 

- concepção visual e construção de página da revista de literatura Arcimboldo; 

- acompanhamento da catalogação do acervo do Arquivo Literário Sul-Mineiro. 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 4 meses (01/06/17 a 30/09/17) 

Requisitos para a candidatura: 

Estar matriculado na Universidade Federal de Alfenas 

Perfil do candidato: 

- criatividade; 

- conhecimento de ferramentas de edição de sites, blogs e outras mídias digitais; 

- capacidade de trabalho em grupo. 

Forma/etapas de seleção: 

Prova prática (facultado uso de computador próprio – notebook ou netbook – ou desktop da instituição) 

Local, data e hora da seleção: 

Sala V213, dia 24/05/2017, 9h (tempo de duração: 3h) 
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ADITIVO II 

ANEXO III – 71 – Curso preparatório para o ENEM 

Reabertura 

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

Plano de trabalho:  
O bolsista deverá desenvolver as seguintes atividades: 

• Ministrar aulas no Curso Preparatório nos eixos do ENEM: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

Ciências Humanas e suas Tecnologias, Redação e Linguagem, códigos e suas tecnologias, Matemática e 

suas Tecnologias. 

• Registrar a frequência dos estudantes durante as aulas. 

• 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; 

• Participar das reuniões de planejamento das ações do projeto, sempre que convocado. 

 

Especificamente, para o bolsista da área de gestão a primeira atividade, ministrar aulas, deverá ser 

substituída por auxiliar a coordenação pedagógica nas atividades de gestão do Curso Preparatório para o 

ENEM-2017 da UNIFAL-MG. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

Campus Alfenas: 01 bolsista para professor de Gramática, que fará jus a bolsa nos meses de junho até 

novembro, portanto 6 bolsas. 

Requisitos para a candidatura: 

O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela 

UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2017 (apresentar pelo menos um ano antes de colar grau), e não estar 

em regime de dilatação de prazo concedido pelo CEPE.  

Possuir dedicação de 15 horas semanais para ministrar as aulas e realizar as demais atividades 

estabelecidas no Plano de Trabalho. 

Perfil do candidato:  

O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência de docência na área da disciplina; espera-se 

que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. 

Forma/etapas de seleção:  

No momento da inscrição o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo 

I), a “Ficha do Candidato” na qual indicará a(s) área(s) de interesse, o Histórico Escolar atualizado do Curso 

de Graduação da UNIFAL-MG e os comprovantes da Prova de Títulos descritos abaixo.  

 

2.1. Etapas da Seleção: 

1. Prova Didática (4,0 pontos) 

2. Entrevista (3,0 pontos) 

3. Prova de Títulos (3,0 pontos) 

As notas de cada etapa da seleção serão somadas e a nota final do candidato será a média das notas da 

banca de seleção. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final acima de 5,0. 

 

2.2. Critérios de Seleção 

 



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 

2.2.1. Prova Didática 

O candidato deverá: ministrar uma aula de 10 a 20 minutos de duração sobre tema livre pertinente ao 

ENEM; apresentar à banca, no início da prova, três cópias do plano de aula. Não será permitido uso de 

projetor multimídia.  

 

Os indicadores relativos à prova didática encontram-se no Quadro 01: 

 

Quadro 01. Critérios relativos à Prova Didática 

 

Indicadores Pontuação 

1 Visão introdutória do assunto 0,5 

2 Adequação do conteúdo para alunos de Ensino Médio 0,5 

3 Desenvolvimento sequencial da exposição 0,5 

4 Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais 0,5 

5 Domínio do conteúdo 0,5 

6 Clareza na apresentação 0,5 

7 Uso correto da língua portuguesa 0,5 

8 Cumprimento do tempo previsto da aula 0,5 

Total 4,0 

 

2.2.2. Entrevista 

Após a Prova Didática, o candidato será submeter-se à entrevista relativa à Prova didática, a questões 

pedagógicas da área de atuação pretendida, motivação e responsabilidade profissional e demais assuntos 

pertinentes ao Projeto. 

 

2.2.3. Prova de Títulos 

O candidato deverá apresentar comprovantes segundo pontuação descrita no Quadro 02. 

 

Quadro 02. Critérios relativos à Prova de Títulos. 

 

Indicadores 

Pontuação 

(por semestre) 

Máximo 

computado 

1 Monitoria de graduação   0,25 0,5 

2 

Participação em Projetos de Extensão  

(exceto cursinho) 
0,25 

0,5 

3 

Experiência Didática  

(no Ensino Médio ou Fundamental) 
0,5 

1,0 
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4 

Experiência Didática  

(em Cursos Preparatórios) 
0,5 

1,0 

Total  3,0 
 

Local, data e hora da seleção: 
As inscrições para seleção serão até às 17h do dia 22/05/2017. O resultado das inscrições será publicado no 

dia 23/05/2017 afixado no Prédio L da Extensão. A prova didática e a entrevista serão realizadas no dia 

24/05/2017 em salas e horários divulgados juntamente com o resultado das inscrições. O resultado final 

será publicado no dia 25/05/2017. 
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ADITIVO II 

ANEXO III – 02 - Água de Minas 

(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 água de fontes alternativas 

cadastradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (monitoramento das fontes urbanas e, na zona 

rural, aquelas que possuem escolas municipais), bem como de fontes de água (tratada ou não) em 

pontos considerados de risco à saúde da população em geral ou de grupos específicos (asilo, creches, 

escolas, etc.) 

Divulgação dos resultados para a Secretaria, em site criado no portal da Unifal (www.unifal-

mg.edu.br/aguas) e no Facebook, no grupo criado para tal fim. 

Preparo de material para divulgação e palestras a serem realizadas em escolas municipais, estaduais e 

particulares, além de ONGs, comunidades rurais e eventos, que serão agendadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura, em datas a serem definidas posteriormente 

Monitoramento diário do site e grupo do Facebook, com atualização das informações sobre os pontos de 

coleta, os resultados obtidos, conscientização da população quanto à qualidade da água, tratamentos 

alternativos, riscos inerentes à contaminação da água e preservação ambiental.  

Apresentação de programa na Rádio Pinheirinho, aos sábados, às 12:30 às 13:30, horário cedido para tal 

fim. 

Palestras para o público alvo 

Aplicação de questionários e atividades lúdicas, dependendo do público alvo 

Tabulação de resultados levantados durante as análises das amostras de água 

Submissão de trabalhos referentes às ações 

Apresentação em eventos científicos 

Preparo do relatório final 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

2 bolsistas por 4 meses 

Requisitos para a candidatura: 

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 

Ideal que seja participante do projeto no ano anterior, com participação ativa em todas as etapas 

Ideal que tenha conhecimento de práticas laboratoriais 

Ideal que tenha facilidade de comunicação para  palestras e apresentação em rádio 

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 02 de junho de 2017 
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ADITIVO II 

ANEXO III – 26 - GESTÃO FINANCEIRA DE PEQUENOS NEGÓCIOS – APOIO A MICROEMPRESAS NA CIDADE 

DE VARGINHA 

Reabertura 

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

 

Plano de trabalho: 

O bolsista participará da atividade de extensão juntamente com os pequenos empreendedores de 

Varginha. Além disso, o bolsista será responsável por auxiliar na capacitação dos alunos que estiverem 

iniciando no projeto. 

Número de bolsistas/bolsas:  

Será selecionado 1 aluno bolsista, que receberá 4 pagamentos mensais. 

Requisitos para a candidatura: 

• Estar matriculado em um dos cursos de graduação que são ofertados pela UNIFAL-MG, no Campus 

Avançado de Varginha.  

• Possuir experiência como colaborador de Projeto de Extensão relacionado à Gestão Financeira de 

pequenos empreendimentos. 

• Quanto ao coeficiente de desempenho acadêmico, é necessário que seja superior a 6,0. 

Perfil do candidato: 

Espera-se que o candidato seja organizado, proativo e que tenha disponibilidade de horário. 

Forma/etapas de seleção: 

A seleção será por meio de uma prova discursiva em que serão abordados assuntos relacionados ao 

projeto. Como será exigência que o aluno já tenha participado de projeto similar, espera-se que o 

candidato tenha conhecimentos básicos sobre o tema.  

Além disso, será realizada uma entrevista com os candidatos e analisados os documentos que comprovam 

os requisitos mínimos para a candidatura 

Local, data e hora da seleção: 

A prova referente ao processo seletivo será aplicada no dia 24/05/2017 às 15h na sala D203, com duração 

de, no máximo, 2 horas.  

As entrevistas serão no dia 25/05/2017, iniciando às 15h, também na sala D203. 

 

 


