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 I
ANEXO III - 09 - CIVITAS – Práticas e Teorias do Literário
(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 (24/04/17 a 23/08/17).
Requisitos para a candidatura:
Estar matriculado em curso de graduação na Universidade Federal de Alfenas.
Perfil do candidato:
- criatividade;
- domínio 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 da instituição).
Local, data e hora da seleção:
Sala V213, dia 19/04/2017, 9h (tempo de duração: 3h).

BOLSISTAS 2 e 3
Plano de trabalho:
- participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa;
- coordenação de círculos de leitura na APAC – Alfenas;
- levantamento, catalogação e digitalização de produções escritas de Alfenas e região;
- participação em grupo de debates sobre literatura e outras artes;
- participação em oficinas de produção literária;
- triagem e classificação de material literário recebido para a revista literária Arcimboldo.
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsista por 8 meses (24/04/17 a 23/12/17).
Requisitos para a candidatura:
- estar matriculado em qualquer das habilitações do curso de Letras;
- conclusão de curso prevista para após 2017;
- possuir curriculum Lattes atualizado.
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Perfil do candidato:
- interesse por conhecer e pesquisar a literatura, sua divulgação e seu ensino;
- interesse pela produção literária regional;
- capacidade de falar em público;
- conhecimento básico de informática e manipulação de imagens.
Forma/etapas de seleção:
- Entrevista a partir de Curriculum Lattes e memorial a ser entregue no ato da inscrição em envelope
fechado e destinado a Wellington Ferreira Lima.
O memorial deve conter:
. percurso acadêmico;
. áreas de interesse;
. relação com a produção cultural de Alfenas e região;
. concepção de ensino de literatura.
Local, data e hora da seleção:
Sala Walter Benjamin (Hall do prédio V, à esquerda da escada), 19/04/2017, 9h.
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ADITIVO I
ANEXO III - 10 - Comunicação e Informação em Enfermagem e Saúde
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Participação em reuniões semanais com o coordenador e demais membros do projeto
- Participação de reunião com representantes do comércio de Alfenas- parceiros do projeto
- Identificação das necessidades dos parceiros acerca das informações a serem publicadas
- Busca nas bases de dados eletrônicas sobre informações em enfermagem e saúde
- Síntese das informações
- Manutenção das ferramentas eletrônicas
- Divulgação das informações
- Apresentação dos resultados do projeto em eventos
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser integrante, não bolsista, do grupo PET/ENFERMAGEM- 2017.
Perfil do candidato:
Estudante do curso de Enfermagem.
Forma/etapas de seleção:
Redação de texto científico- tema a ser sorteado.
Local, data e hora da seleção:
13/04/2017 às 13:00h, na sala R-201 N.
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ADITIVO I
ANEXO III - 22 - Escola sustentável e formação continuada
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista terá participação ativa em todas as etapas do projeto: planejamento das atividades, realização
de pesquisa para produção de material para formação continuada dos professores, elaboração de
atividades para os alunos do Ensino Fundamental I, participação em atividades externas à escola
relacionadas ao projeto, produção de artigos para congressos e eventos da área e colaboração na
elaboração do relatório final.
As atividades do bolsista iniciam no mês de abril e encerram no mês dezembro de 2017.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 4 meses.
Requisitos para a candidatura:
Cursar Pedagogia, Biologia ou Geografia (a partir do 5º período).
Ter disponibilidade para cumprir a carga horária proposta (15 horas semanais)
Perfil do candidato:
Ter envolvimento, contato ou gostar de educação ambiental, ter facilidade para trabalhar com
professores e alunos do Ensino Fundamental I.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise do currículo e do histórico.
Local, data e hora da seleção:
Sala V304, 12/04, 14h.
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ADITIVO I
ANEXO III - 26 - Gestão financeira de pequenos negócios – apoio a microempresas na cidade de
Varginha/MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Os bolsistas participarão da atividade de extensão juntamente com os pequenos empreendedores de
Varginha. Além disso, os bolsistas serão responsáveis por auxiliar na capacitação dos alunos que estiverem
iniciando no projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
Serão selecionados 2 alunos bolsistas, que receberão 4 pagamentos mensais cada um.
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 18/04/2017 às 17h na sala D207, com duração
de, no máximo, 2 horas.
As entrevistas serão no dia 19/04/2017, iniciando às 17h, também na sala D207.
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ADITIVO I
ANEXO III - 28 - 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 do bairro Santa Clara no entorno da Unidade Educacional - Campus II da UNIFAL-MG.
Partindo-se 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 integrantes do
projeto em 2015 e 2016, 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 e de uma escola infantil do bairro Santa Clara 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 da comunidade. 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
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
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 realizada 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:
1 bolsista por 8 meses.
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.
Os demais requisitos são dispensados.
Perfil do candidato:
O aluno deverá ter as seguintes habilidades e competências: proatividade, 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 é eliminatório.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista, análise de histórico escolar(*) e análise de currículo vitae(*).
(*) O aluno deverá entregar os documentos a serem analisados no momento da inscrição.
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala de reuniões da Faculdade de Nutrição Prédio H.
Data: 18 de abril das 17h às 19h..
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ADITIVO I
ANEXO III - 30 - Iniciando o espanhol
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Aplicar atividades de espanhol em escola pública a ser selecionada no início do projeto para os alunos do
2º e 3º ano do ensino médio, além de desenvolver a atividade "Aspectos Culturais do Espanhol junto aos
alunos do BICE".
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Aluno cursando o BICE a partir do 2º período com coeficiente de aproveitamento maior ou igual a 6.
Perfil do candidato:
Aluno que tenha conhecimentos em espanhol.
Forma/etapas de seleção:
Coeficiente acadêmico, currículo e redação de um texto explicando o que entende por “extensão” e o que
sabe sobre o projeto "Iniciando o Espanhol".
Local, data e hora da seleção:
Unifal-MG, Câmpus Varginha - Sala D204, dia 25/04/17, às 14:30h.
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ADITIVO I
ANEXO III - 32 - Laboratório de orientação profissional: uma proposta de integração da universidade com
o ensino médio
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista participará de todas as etapas do projeto, especificamente das seguintes atividades: definição
das escolas em que o projeto será realizado, contato com as escolas e discussão dos temas que serão
abordados, elaboração do material didático e preparação das apresentações, realização das palestras e
entrega da cópia do material didático, avaliação do projeto com os estudantes e a direção da escola,
avaliação do projeto pelos membros organizadores, elaboração de relatórios e demais atividades que
surgirem durante a execução da proposta.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Não se aplica.
Perfil do candidato:
- facilidade em falar em público;
- trabalhar em equipe; e
- proatividade.
Forma/etapas de seleção:
Prova (30%),
Entrevista (40%) e
Análise de Currículo (30%)
Local, data e hora da seleção:
1 a 3 de maio, às 14hs, na sala D305F – Campus Varginha.
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ADITIVO I
ANEXO III - 33 - LIGA DA DOR - EDUCADOR: CONHECENDO E CONTROLANDO A DOR
(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
- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar;
- Participar dos grupos de reuniões, discussões, acompanhamento e reflexão sobre a prática, indicações
de leitura sobre temas relacionados aos pacientes que serão atendidos;
- Avaliar e planejar eventos 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 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar cursando do quinto ao nono período do curso de
fisioterapia da UNIFAL.
Perfil do candidato:
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter participado do Projeto de Extensão “Liga da Dor” no ano
de 2016 e ter curso de aperfeiçoamento em acupuntura auricular.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada em duas etapas:
1) Entrevista
2) Avaliação do currículo
Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 18/04/2017 das 8:00 às 09:00 horas
Local: Laboratório da Fisioterapia II – Prédio A – Unidade Educacional Santa Clara.
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ADITIVO I
ANEXO III - 39 - MENTORING: APOIO AO ESTUDANTE DE MEDICINA
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Divulgar o projeto entre os alunos de Medicina, principalmente aos ingressantes no curso;
- Auxiliar em eventos de boas-vindas ao curso;
- Levantar temas de interesse dos alunos para serem discutidos com os mentores;
- Auxiliar na busca por textos sobre os temas a serem discutidos com os mentores;
- Auxiliar no controle da agenda de reuniões dos grupos e na frequência dos participantes;
- Auxiliar no controle da entrega do registro das tutorias por parte dos mentores;
- Auxiliar na elaboração de ficha do estudante;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação semestral;
- Auxiliar na organização de evento anual de confraternização entre docentes, discentes e TAEs do curso
de Medicina: Mostra de talentos;
- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e na tabulação dos dados do projeto;
- Auxiliar na preparação de artigo;
- Auxiliar na elaboração de relatório de atividades desenvolvidas;
- Apresentação do projeto e resultados em eventos científicos.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
- Frequência de pelo menos 75% no Mentoring no ano de 2016;
- Interessar-se pela proposta do projeto;
- Disponibilidade de dedicação de 15 horas semanais ao projeto.
Perfil do candidato:
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Iniciativa
- Comunicação
- Organização
- Planejamento
- Gosto por pesquisa
Forma/etapas de seleção:
Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Dia 17 de abril de 2017 às 8 horas na sala N 505 (Prédio da Medicina, 5º Andar).
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ADITIVO I
ANEXO III - 40 - Mineração para Todos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Estes bolsistas executarão atividades de divulgação do componente Mining Games, assim como
atividades sociais sobre os Jogos de Mineração (palestras e gincanas) na UNIFAL-MG, recepcionando
escolas de ensino médio.
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsistas por 6 meses.
Requisitos para a candidatura:
estar cursando o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia ou Engenharia de Minas e ter
interesse nas atividades do Time Mining Games UNIFAL-MG.
Perfil do candidato:
o candidato deve saber trabalhar em grupo, ser pró-ativo e dinâmico.
Forma/etapas de seleção:
entrevista, a ser agendada com a coordenadora do projeto pelo e-mail cdroveri@gmail.com e análise de
histórico escolar.
Local, data e hora da seleção:
Sala da Profa. Carolina Del Roveri, entre 17/04 e 19/04, horário deverá ser agendado por e-mail
cdroveri@gmail.com
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ADITIVO I
ANEXO III - 48 - Orçamento participativo sem mistério: desmistificando as finanças públicas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista participará de todas as etapas do projeto, especificamente das seguintes atividades:
sensibilização e Treinamento Interno, formalização de parcerias com ONG`s e comunidades, organização,
definição e preleção dos temas a serem ministrados (democracia e Participação, Políticas Públicas no
Brasil: Principais Desafios, Democracia e Controle Público, Atividades Práticas e Dinâmicas, O Espaço
Urbano de Varginha e seus Desafios, Planejamento Estratégico Governamental, Orçamento Participativo:
um instrumento de democratização e de eficiência da Gestão Local, Atividades Práticas e Dinâmicas,
Legislação e Relatos de experiências, Mesa redonda, Atividades Práticas e Dinâmicas, Avaliação final do
projeto, Elaboração de relatórios e demais atividades que surgirem durante a execução da proposta.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Não se aplica.
Perfil do candidato:
- facilidade em falar em público;
- trabalhar em equipe; e
- proatividade.
Forma/etapas de seleção:
Prova (30%),
Entrevista (40%) e
Análise de Currículo (30%)
Local, data e hora da seleção:
1 a 3 de maio, às 14hs, na sala D305F – Campus Varginha
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ADITIVO I
ANEXO III – 54 - PROJETO (DE)COMPONDO: HORTA COMUNITÁRIA E COMPOSTAGEM NO CAMPUS DE
POÇOS DE CALDAS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Execução do projeto, como consta no cronograma e plano de trabalho; Revisão de estudos;
Acompanhamento e avaliação dos não-bolsistas da equipe do projeto; Participação no Simpósio
Integrado da UNIFAL e outras atividades relacionadas à extensão universitária; Elaboração de
relatórios mensais de atividades; Elaboração de relatório final. Dedicação estimada em 15 horas/semana.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Cursar o BCT, engenharia química, de minas ou ambiental (qualquer período).
Perfil do candidato:
Interesse em trabalho de campo; experiência prévia em atividades de horticultura e compostagem;
habilidades gráficas; disponibilidade de horas para o plano de trabalho.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala do prof. Thales Tréz (Prédio J, Sala 104, 3o andar)
Data: 19 e 20 de abril
Horário: dia 19, das 9h00 às 11h00; dia 20, das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.
Divulgação do resultado final no dia 20 de abril
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ADITIVO I
ANEXO III - 57 - Projeto: Dispositivos móveis na obtenção de dados georreferenciados da Dengue, Zica e
Chikungunya
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Desenvolvimento de melhorias no aplicativo ZicaApp (versão para Android), desenvolvido no Eclipse, o
qual usa Sistema de Informação Georreferenciado para registro e visualização dos focos de mosquito
(Aedes) e das doenças causadas por este. Desenvolvimento de testes de campo, com usuários potenciais.
Desenvolvimento dos mapas de calor dos pontos registrados pelo aplicativo. Desenvolvimento da interface
Web para visualização dos dados. Contato e interação com secretaria de saúde de Alfenas e potenciais
usuários para validação do sistema e distribuição do mesmo.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando no mínimo o 3º período do curso de Ciência da Computação.
Perfil do candidato:
Desejável conhecimento em desenvolvimento para aplicativos móveis - Android, banco de dados e api do
google Maps e
Forma/etapas de seleção:
Análise do Histórico Escolar (CDA) e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Inscrições: até 24/abril/2017
Seleção: 26/abril/2017 – 17:00 h – Sala E209D (campus sede)
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ADITIVO I
ANEXO III - 65 - TODA MÚSICA PARA TODOS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista 2:
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.
Número de bolsistas/bolsas:
As bolsas serão distribuídas da seguinte forma:
Bolsista 1: selecionado
Bolsista 2: para atuar no Projeto de Extensão “Camerata Theophillus” - 8 bolsas;
Bolsista 3: será selecionado para apoio a atividades do Programa, no segundo semestre - 4 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
Bolsista 2: ter atuado como músico da Camerata Theophillus em 2016.
Perfil do candidato:
Bolsista 2:
Ter residência em Alfenas/MG;
Disponibilidade para viagens frequentes para apresentações da Camerata Theophillus;
Facilidade de comunicação e articulação interpessoal;
Conhecimentos técnicos sobre instrumentos musicais;
Disponibilidade de 20 horas semanais.
Forma/etapas de seleção:
Bolsista 2: entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Bolsista 2: A entrevista será realizada no dia 24 de abril, a partir das 9h, Prédio L – sala L-209 C
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ADITIVO I
ANEXO III - 68 - Universidade Federal: um direito de todos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O trabalho do bolsista consiste em participar da atividade de extensão nas escolas. Além disso, o bolsista
será responsável por auxiliar a coordenação a capacitar os alunos que estiverem iniciando no projeto, bem
como, desenvolver, em parceria com os coordenadores, as atividades de acompanhamento e avaliação
dos alunos.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
- O candidato deverá estar matriculado em um dos cursos de graduação que são ofertados pela UNIFALMG, no Campus Avançado de Varginha;
- Possuir coeficiente de desempenho acadêmico maior que 4 (quatro);
- Ter participado como colaborador do Projeto de Extensão “Universidade Federal: Um direito de Todos”
em outros anos, tendo inclusive, ministrado aula sobre o tema em pelo menos uma das escolas atendidas
pelo projeto.
Perfil do candidato:
Que já tenha participado como colaborador do Projeto de Extensão “Universidade Federal: Um direito de
todos” em outros anos, tendo inclusive ministrado aula sobre o tema em pelo menos uma das escolas
atendidas pelo projeto. Além disso, espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:
A seleção será feita por meio de pontuação das atividades desenvolvidas no PIEPEX em Extensão, Pesquisa
e Ensino, devidamente comprovadas pelo histórico escolar completo (incluindo as atividades de PIEPEX),
sendo observados os seguintes critérios:
- Atividade de Extensão peso 3;
- Atividade de pesquisa peso 2
- Atividade de ensino peso 1.
Além disso, será feita uma entrevista sobre os assuntos relacionados ao projeto, porém sem peso
na avaliação.
Local, data e hora da seleção:
Local: Campus Varginha, sala D-205
Data: 12/04/2017
Horário: 14h30 horas.
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ADITIVO I
ANEXO III - 70 - Xadrez na escola: um instrumento pluridisciplinar
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista irá trabalhar, juntamente com os coordenadores, buscando e divulgando o projeto para escolas
parceiras, participando de todas as etapas do projeto de extensão. O projeto terá seu início com a revisão
bibliográfica, para a preparação da apresentação do jogo e sua origem. Após a apresentação do jogo e sua
origem, será feita a apresentação do tabuleiro e das peças que o compõe, para isso será utilizado
Dinâmicas Enxadrísticas. Assim, o bolsista irá transmitir/ensinar seus conhecimentos para os alunos da
escola, propondo a realização de partidas amistosas onde os alunos escolherão livremente seus
adversários. Nesta hora, o bolsista irá participar ativamente, pois terá que interferir sempre que houver
uma dúvida, uma jogada ilegal, analisando e sugerindo estratégias de ataque e defesa.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Curso: Bacharelado Interdisciplinar em ciência e economia, Economia com ênfase em controladoria,
administração pública e ciências atuariais.
Perfil do candidato:
Saber as regras e os movimentos do xadrez, ter facilidade em lidar com crianças, pontualidade e
disponibilidade de horário.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista, prova escrita e, havendo a necessidade, será realizado um torneio.
Local, data e hora da seleção:
Local: Campus Varginha, sala B206
Data: 18/04/2017
Horário: 16 horas.
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ADITIVO I
ANEXO III - 71 - Curso Preparatório para o ENEM
(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;
- *(específico para a vaga de gestão) Além das atividades indicadas anteriormente, auxiliar a coordenação
pedagógica no que for necessário referente às atividades de gestão do Curso Preparatório para o ENEM2017 da UNIFAL-MG
Número de bolsistas/bolsas:
Campus Alfenas: 3 bolsistas (2 vagas para professor de Matemática e 1 vaga para professor de Redação).
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.

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. Critério de Seleção
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
0,5

1

Monitoria de graduação

0,25

2

Participação em Projetos de Extensão
(exceto cursinho)

0,25

3

Experiência Didática
(no Ensino Médio ou Fundamental)

0,5

4

Experiência Didática
(em Cursos Preparatórios)

0,5

0,5

1,0

1,0

Local, data e hora da seleção:
O resultado das inscrições será afixado no dia 12/04/2017, na porta de entrada da Proex (2º andar), até às
12h. A prova didática e a entrevista serão realizadas no dia 12/04/2017 a partir das 14h, em salas e horários
divulgados juntamente com o resultado das inscrições.
O resultado final será afixado no dia 17/04/2017, na porta de entrada da Proex (2º andar).
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ANEXO III - 71 - Curso Preparatório para o ENEM - 2017

FICHA DA/O CANDIDATA/O
Estudante ________________________________________________________________________________________________
Número de Matrícula: __________________________________________________________________________________
Curso: ___________________________________________________________________________ Período: ______________
Tema da Aula da Prova Didática: ______________________________________________________________________

1. Disciplina(s) de interesse em lecionar (pode marcar mais de uma opção)
(abc) Biologia
(abc) Espanhol
(abc) Filosofia
(abc) Física
(abc) Geografia

(abc) Gramática e
Interpretação de Texto
(abc) História
(abc) Inglês
(abc) Literatura e Artes

(abc) Matemática
(abc) Química
(abc) Redação
(abc) Sociologia

2. 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
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ADITIVO I
ANEXO III - 72 - QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
(Recursos da bolsa proveniente do orçamento da Qualidade de Vida do Servidor da UNIFAL-MG)
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Sob orientação do coordenador do programa, o bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de abril
a dezembro de 2017, ao desenvolvimento das atividades prevista nos projetos
•
Auxiliar os coordenadores em seus diversos projetos pertencentes ao programa QVT do servidor
da UNIFAL;
•
Verificação de materiais necessários para as atividades dos referidos projetos;
•
Auxílio no desenvolvimento das ações referentes ao programa;
•
Auxiliar no controle da presença dos participantes dos projetos;
•
Auxiliar na construção do relatório parcial do programa e todos os seus projetos;
•
Participar na organização e montagem das feiras de promoção de saúde, reuniões mensais de
discussões sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos aos seus conhecimentos
acadêmicos;
•
Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem nos projetos, auxiliando no
desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de conhecimento interdisciplinar;
•
Auxiliar os alunos participantes do programa QVT e seus projetos, na avaliação e planejamento
dos exercícios dos grupos de participantes;
•
Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão em outras instituições e
comunidade externa;
•
Auxílio na elaboração do relatório anual/final do programa e dos projetos da QVT.
Número de bolsistas/bolsas:
Serão selecionados dois alunos bolsistas que receberão oito bolsas cada durante o ano de 2017,
totalizando dezesseis (16) bolsas da QVT.
Requisitos para a candidatura:
•
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de
graduação da área da saúde da UNIFAL;
•
Estar cursando acima do 3º período.
Perfil do candidato:
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter:
•
Ter interesse em trabalhar em projetos voltados a Promoção de saúde e Qualidade de Vida do
servidor;
•
Disponibilidade de, pelo menos, 15 horas semanais para se dedicar ao Programa;
•
Ter participado de algum Projeto de extensão do Programa de Qualidade de Vida do Servidor e/ou
da área da saúde (apresentar comprovante no momento da entrevista).
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada por meio de entrevista estruturada (apêndice 1).
Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 12/04/2017 das 10:30 às 11:00 horas
Local: Clínica de Fisioterapia, Unidade II (Santa Clara).
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APÊNDICE 1
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA – ENTREVISTA ESTRUTURADA
PROGRAMA DE “QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR”
Nome do candidato a bolsa: ______________________________________________
Nº de matrícula:_____________ Período: ____________Curso:_________________
1) Por que você está concorrendo a vaga? (1,0 ponto)
2) Apresenta disponibilidade de horário para auxiliar nos projetos na Unidade II (Santa Clara) e no CIAS
(Sede)? Citar os horários disponíveis. (2,0 pontos)
3) Tem habilidade em trabalhar em grupos e comunicar em público? Tem disponibilidade para viagens em
outros Campi como bolsista do programa? (2,0 pontos)
4) Participação em projeto de extensão na área da saúde (nome, período de participação)(3,0 pontos)
(Apresentar os comprovantes no momento da entrevista).
5) Qual o seu entendimento sobre a temática “Qualidade de Vida no Trabalho” e como você acha que
poderá contribuir como bolsista neste programa? (2,0 pontos).

Declaro que o conteúdo das informações é verdadeiro

______________________________________________________
Assinatura do concorrente

