
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 IV 
ANEXO III – Projeto 23 – Eu Sou voluntário 

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

Plano de trabalho: 
- Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na verificação de materiais necessários para as 
atividades do grupo e no agendamento e controle da presença de voluntários e pacientes; 
- Participar na construção dos relatórios parcial e final do Programa; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de discussões sobre 
temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de pesquisas 
científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Organizar grupos de reuniões, discussões, acompanhamento e reflexão sobre a prática, indicações de 
leitura sobre temas relacionados aos pacientes que serão atendidos; 
- Avaliar e planejar o tratamento dos pacientes que ficarão sob sua responsabilidade; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e comunidade 
externa. 

Número de bolsistas/bolsas: 
1 bolsista por 3 meses, a saber: outubro, novembro e dezembro 
1 bolsista por 1 mês, a saber: outubro 

Requisitos para a candidatura: 
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar cursando do quarto ao décimo período do curso de fisioterapia 
da UNIFAL. 

Perfil do candidato: 
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter: 
-disponibilidade de, pelo menos, duas horas semanais para se dedicar ao projeto; 
-ter participado de Projetos de extensão anteriormente; 
-ter sido aprovado em, pelo menos, uma das seguintes disciplinas do curso de fisioterapia da UNIFAL: 
ortopedia e traumatologia, respiratória, cardiovascular, pediatria, neurologia, gerontologia, 
dermatofuncional ou saúde da mulher. 

Forma/etapas de seleção: 
A seleção do bolsista será realizada em duas etapas: 
-Entrevista  
-Coeficiente de Desempenho Acadêmico (entrega do Histórico Escolar no momento da entrevista) 

Local, data e hora da seleção: 
Data da entrevista: 19/09/2017 às 13:00 horas 
Local: sala de discussão da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL – Campus Unidade Educacional II 
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ADITIVO IV 
ANEXO III  - Projeto 65 – TODA MÚSICA PARA TODOS 

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

Plano de trabalho: 
Bolsista 1 (Camerata Theophillus) 
1 Atuar como membro (instrumentista) da Camerata Theophillus; 
2 Realizar as atividades propostas no projeto aprovado; 
3 Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais; 
4 Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;  
5 Acompanhamento constante das atividades do projeto; 
6 Auxiliar o regente na seleção de peças; 
7 Atuar como um interlocutor direto entre os integrantes da camerata e o coordenador do projeto; 
8 Controlar empréstimos de instrumentos musicais, partituras e outros materiais, realizados pelos 
membros da camerata; 
9 Atuar na divulgação do projeto; 
10 Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelo 
coordenador. 
Bolsista 2:  
1 Atuar como membro da Camerata Theophillus ou Madrigal Renascentista; 
2 Realizar as atividades propostas no projeto aprovado; 
3 Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais; 
4 Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;  
5 Acompanhamento constante das atividades do projeto; 
6 Auxiliar o regente na seleção de peças; 
7 Atuar como um interlocutor direto entre os integrantes dos projetos e o coordenadores; 
8 Atuar na divulgação do projeto; 
9 Atuar na produção de concertos, oficinas e outros eventos propostos no âmbito do Programa Toda 
Música Para Todos; 
10 Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelos 
coordenadores. 
Bolsista 3:  
1 Atuar como membro da Camerata Theophillus ou Madrigal Renascentista; 
2 Realizar as atividades propostas no projeto aprovado; 
3 Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais; 
4 Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;  
5 Acompanhamento constante das atividades do projeto; 
6 Auxiliar o regente na seleção de peças; 
7 Atuar como um interlocutor direto entre os integrantes dos projetos e o coordenadores; 
8 Atuar na divulgação do projeto; 
9 Atuar na produção de concertos, oficinas e outros eventos propostos no âmbito do Programa Toda 
Música Para Todos; 
10 Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelos 
coordenadores. 

Número de bolsistas/bolsas:  
Bolsista 1: 3 bolsas (outubro, novembro e dezembro) 
Bolsista 2: 3 bolsas (outubro, novembro e dezembro) 
Bolsista 3: 2 bolsas (novembro e dezembro) 

Requisitos para a candidatura: 
Bolsista 1:  
- ser estudante de graduação da UNIFAL-MG 
- ser integrante (instrumentista da Camerata Theophillus) 
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Bolsista 2 e 3: 
- ser estudante de graduação da UNIFAL-MG 
- ser integrante dos projetos Camerata Theophillus ou Madrigal Renascentista. 

Perfil do candidato: 
Bolsista 1, 2 e 3: o candidato deve apresentar as seguintes habilidades e competências: criatividade, pró-
atividade, organização e responsabilidade. 

Forma/etapas de seleção: 
Bolsista 1, 2 e 3: entrevista 

Local, data e hora da seleção: 
Bolsista 1: Prédio L – sala L-209, dia 19 de setembro, às 9h 

 


