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
ANEXO III - 01 - A imaginação sociológica e o sul de Minas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista receberá treinamento adequado para as atividades a serem desenvolvidas. Prevê-se que o
bolsista atue em todas as etapas da execução do projeto. Os bolsistas participarão de várias atividades
relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão:
No plano do ensino as atividades serão: aprender metodologias de levantamento de dados
secundários; participar de treinamento sobre a manipulação de aplicativos estatísticos, planilhas
eletrônicas e aplicativos para apresentações; analisar os dados coletados em função do projeto.
No Plano da extensão: discutir com professores da educação as etapas de desenvolvimento dos conteúdos
a serem trabalhados; preparar relatório para discussão com professores da educação básica; desenvolver
planos de aula, sob a supervisão dos professores da educação básica; realizar apresentação dos dados, sob
a supervisão dos professores coordenadores do projeto, em forma de aula e oficinas; elaborar relatório
semestral; participar de cursos de análise de dados secundários abertos à inscrição da comunidade.
No plano da pesquisa: buscar as informações sobre os conteúdos definidos em reuniões; organizar e
analisar as informações; elaborar relatórios sobre as análises realizadas.
Outras atividades pertinentes ao trabalho serão: elaborar as atas das reuniões; participar de algumas
reuniões de módulo nas escolas parceiras; preparar artigo para submissão em periódico; participar de
evento para divulgação do projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista com 5 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
Matriculado no curso de Ciências Sociais – Bacharelado ou Licenciatura.
Perfil do candidato:
Interesse em trabalhar com abordagens quantitativas.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise de desempenho acadêmico.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de Ciências Sociais (V 010), dia 24/02 às 9 horas.
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ANEXO III - 03 - Alivio Pelas Mãos: MASSOTERAPIA
(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 elaboração de cronogramas, no agendamento e
controle da presença dos beneficiários e alunos participantes;
- Participar na construção do relatório parcial do Projeto; 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;
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento das ações dos servidores
participantes;
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, outras instituições e comunidade
externa.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista com 8 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
- O acadêmico candidato a bolsa poderá estar cursando qualquer período do curso de fisioterapia da
UNIFAL;
- Coeficiente do desempenho acadêmico com nota superior a 7,0.
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 do Projeto de extensão anteriormente;
- Não ter reprovação em nenhuma das disciplinas já cursadas.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada por meio de Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 22/02/2017 das 14h às 17 horas
Local: sala de aula (A111) do Prédio A - UNIFAL-MG – Campus II.
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ANEXO III - 04 - ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM MUCOSITE ORAL RADIOQUIMIOINDUZIDA NO
SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE ALFENAS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Os alunos selecionados prestarão assistência aos pacientes com mucosite oral radioquimioinduzida
identificada no serviço de oncologia do Hospital da Santa Casa de Alfenas. Além disso, construirão um
banco de dados com todas as informações resgatadas nos prontuários clínicos e durante os atendimentos
de rotina desses pacientes.
Número de bolsistas/bolsas:
Serão selecionados 2 alunos que receberão 4 pagamentos mensais cada um.
Requisitos para a candidatura:
Os alunos selecionados deverão estar regularmente matriculados entre o 3º período e 6º período de um
dos seguintes cursos: Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem ou Biomedicina, além de apresentar
coeficiente de aproveitamento do curso acima de 60%.
Perfil do candidato:
Os alunos deverão ter domínio de Word e de Excel.
Forma/etapas de seleção:
A seleção constará de prova teórica, seguida de entrevista e análise do histórico escolar. Todas essas
etapas terão caráter classificatório e a nota final do aluno será a média da avaliação teórica, da análise do
histórico escolar e da entrevista. Os dois alunos que receberem as maiores notas serão selecionados. Em
caso de empate, o aluno que tiver a maior nota da entrevista será selecionado. O conteúdo da prova escrita
será cancerologia, mucosite oral e laserterapia.
Local, data e hora da seleção:
Sala N 507, dia 10 de abril, às 10h.
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ANEXO III - 05 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- disponibilidade de horários para atividades na unidade de saúde durante a semana e, pelo menos, um
sábado/mês;
- participação de reuniões após o horário regulamentar das aulas;
- elaboração das atas e responsabilidade pelo caderno de atas;
- responsável pelo contato com os voluntários para marcar as reuniões e combinar as tarefas delegadas
pelos coordenadores;
- disponibilidade em participar de eventos de extensão na Unifal-MG;
- disponibilidade e interesse em participar de eventos de extensão em outras universidades, se
responsabilizando pela apresentação dos resultados e trabalhos científicos;
- interesse em escrever trabalhos científicos;
- elaborar e apresentar o relatório de atividade parcial e final.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
alunos regularmente matriculados no curso de enfermagem no 1º, 3º ou 5º períodos.
Perfil do candidato:
- disponibilidade para estudos teóricos, em horários extra classe;
- disponibilidade para participar de eventos de extensão na UNIFAL-MG e em outras universidades;
- interesse em realizar atividade extensionista com a temática do projeto.
Forma/etapas de seleção:
- entrevista para avaliar o interesse e afinidade com o tema do projeto;
- análise do Coeficiente de Desempenho Acadêmico;
- participação anterior em projeto com esta temática.
Local, data e hora da seleção:
- Sala R-201 A, no prédio da enfermagem
- 06/04/2017
- 17 horas.
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ANEXO III - 06 - Café com Administração Pública: Ano IV – sentidos do trabalho no espaço público
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista terá um plano de trabalho de 20 horas semanais e terá de cumprir as seguintes atividades:
1. Realizar o gerenciamento dos contatos com os possíveis palestrantes dos diferentes eventos
promovidos pelo Café;
2. Realizar a divulgação dos eventos para a comunidade acadêmica – alunos da graduação e pósgraduação, docentes e demais servidores;
3. Visitar constantemente órgãos municipais, estaduais e federais para capturar demandas dos servidores,
bem como para divulgar os eventos.
4. Auxiliar as coordenadoras e os (as) palestrantes durante os eventos promovidos pela atividade
extensionista.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
- Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Introdução à Administração/Introdução à Administração
Pública do BICE; ou
- Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Ciências Sociais do BICE; ou
- Ter cursado e ter sido aprovado na disciplina de Ciência Política do BICE.
Perfil do candidato:
Ter iniciativa para realizar as ações propostas pelo projeto.
Forma/etapas de seleção:
Prova escrita (fase 1) e entrevista (fase 2).
Local, data e hora da seleção:
Primeira fase ICSA – Sala D205, 10.04.2017, às 18:00h.
Segunda fase ICSA – Sala D205, 11.04.2017, às 18:00h.
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ANEXO III - 07 - Centro de Farmacovigilância da UNIFAL-MG - CEFAL
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista 1 – auxiliar na condução das reuniões semanais do grupo de trabalho; coletar os resultados das
ações desenvolvidas pelos projetos contidos no programa CEFAL; auxiliar/supervisionar a redação de
artigos científicos ou de revistas de extensão e demais atividades como boletins e alertas.
Bolsista 2 - responder pelas atividades do projeto Centro de Informação de Medicamentos (CIM);
administrar o Blog do projeto e se responsabilizar pelas postagens mensais; analisar os dados dos estágios
realizados na Farmácia Universitária do Projeto Serviços Farmacêuticos, realizando um Estudo de
Utilização de Medicamentos.
Bolsista 3 – coletar e analisar os dados do projeto Serviços Farmacêuticos, realizado na Farmácia
Universitária..
Número de bolsistas/bolsas:
Bolsista 01 – 08 bolsas
Bolsista 02 – 08 bolsas
Bolsista 03 – 04 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
1)
Participar do Centro de Farmacovigilância
2)
Possuir conhecimentos em Farmacologia
Perfil do candidato:
Bolsista 1 - Conhecer o funcionamento do CEFAL, ter experiência de no mínimo 01 semestre atuando no
CEFAL. Apresentar aspectos de liderança e ser proativo;
Bolsista 2 – Ter amplo conhecimento em Farmacologia; interesse em pesquisa na literatura; interesse em
redação de artigos científicos, resumos e material para publicação em blog; disponibilidade de no mínimo
06 horas presenciais/semanais na Farmácia Universitária.
Bolsista 3 – Familiaridade com coleta de dados e interesse em Atenção Farmacêutica e Farmacovigilância.
Forma/etapas de seleção:
Bolsista 1 – entrega de currículo no ato da inscrição e entrevista com o coordenador da ação; será
adicionado 01 ponto para cada semestre que o candidato tenha participado do CEFAL.
Bolsista 2 – entrega de currículo no ato da inscrição e entrevista com o coordenador da ação;
Bolsista 3 – entrega de currículo no ato da inscrição e entrevista com o coordenador da ação; será
adicionado 01 ponto para cada semestre que o candidato tenha participado do CEFAL.
Local, data e hora da seleção:
Os inscritos deverão agendar a entrevista diretamente com o Prof. Dr. Ricardo Radighieri Rascado,
coordenador da ação, na Farmácia Universitária, entre os dias 20 e 24 de fevereiro.
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ANEXO III - 08 - Centro de Monitoramento da Esquistossomose no Sul de Minas Gerais - CEMDE SUL MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Realização de palestras junto aos agentes de saúde das secretarias municipais, a população, responsáveis
pelas empresas agrícolas e seus trabalhadores.
Suporte na realização e treinamento para a execução de diferentes métodos de diagnóstico parasitológico
da esquistossomose.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ter experiência em trabalhos de extensão. Ter cursado ou estar cursando a disciplina de parasitologia
básica.
Perfil do candidato:
Ser responsável e já ser participante do referido projeto ou do projeto parasitologia nas escolas.
Forma/etapas de seleção:
Prova prática de identificação de ovos e cistos de parasitos e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de aula prática de Parasitologia E103, dia 10/03/2017 às 14 horas.
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ANEXO III - 09 - CIVITAS – Práticas e Teorias do Literário
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista 1:
- 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.
Bolsistas 2 e 3:
- 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:
Bolsista 1: de 03/04/17 a 03/08/17 – 4 meses.
Bolsistas 2 e 3: de 03/04/17 a 03/12/17 – 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Bolsista 1: Estar matriculado na Universidade Federal de Alfenas.
Bolsistas 2 e 3:
- estar matriculado em qualquer das habilitações do curso de Letras;
- colação de grau prevista para 2018 ou após.
- possuir curriculum Lattes atualizado.
Perfil do candidato:
Bolsista 1:
- criatividade;
- domínio de ferramentas de edição de sites, blogs e outras mídias digitais;
- capacidade de trabalho em grupo.
Bolsistas 2 e 3:
- 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:
Bolsista 1:
Prova prática (facultado uso de computador próprio – notebook ou netbook – ou da instituição.
Bolsistas 2 e 3:
- Entrevista a partir de Curriculum Lattes e memorial a ser entregue na secretaria do ICHL, até o dia
17/02/2017, de 9h às 19h, em envelope fechado e destinado a Wellington Ferreira Lima.
O memorial deve conter:

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
. 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:
Bolsista 1:
Sala V213, dia 21/02/2017, 9h (tempo de duração: 3h).
Bolsistas 2 e 3:
Sala Walter Benjamin (Hall do V, à esquerda da escada), dia 21/02/2017, 9h.
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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:
- Produção de informação em saúde, baseada em evidencia cientifica, adaptada a compreensão da
população da nossa região e seguindo o calendário de eventos e campanhas do Ministério da Saúde. Em
cada data comemorativa, ou mês temático, serão produzidos releases sobre o tema, baseado em
evidências científicas atuais e redigidos de forma descomplicada, com vistas a informar a população, bem
como referências os locais onde são realizadas atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde
relacionada ao mesmo. Em todas as publicações deverá ser dado o destaque para a atuação do profissional
Enfermeiro;
- Produção de releases sobre os projetos de extensão, de pesquisa e de ensino do Curso de Enfermagem
da UNIFAL-MG;
- Identificar eventos, datas e oportunidades de maior visibilidade e legitimação social do Curso de
Enfermagem da UNIFAL-MG que abarca o ensino, a pesquisa e a extensão a fim de contribuir para a
formação de uma imagem positiva e correta do exercício profissional junto a população da área de
influência da UNIFAL-MG bem como maior valorização do profissional enfermeiro pela sociedade;
- Atualização diária da página do Curso de Enfermagem no Facebook;
- Criação e atualização diária de uma conta do Curso de Enfermagem da UNIFAL-MG no Twitter;
- Criação de um canal do Curso de Enfermagem da UNIFAL-MG no Youtube, bem como a criação de vídeos.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando o 7º Período do Curso de Enfermagem, ser participante não bolsista do grupo
PET/ENFERMAGEM; ter o coeficiente de aprovação maior que 7,0; ter disponibilidade de 6 horas semanais
para cumprimento das atividades do projeto.
Perfil do candidato:
Ter excelentes habilidades de comunicação oral e escrita; ter familiaridade de utilização de redes sociais;
ter capacidade de trabalhar em equipe; ter capacidade de cumprir cronogramas e seguir orientações prédefinidas pela coordenação do projeto; ser criativo; ser responsável e comprometido com o projeto.
Forma/etapas de seleção:
Elaboração de uma redação de no máximo 30 linhas em tema a ser definido valendo dez pontos, entrevista
valendo 10 pontos e utilização do coeficiente de aproveitamento. Será feita uma média das três notas.
Local, data e hora da seleção:
Sala R 201-C, dia 3 de março de 2017, às 13:00.
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ANEXO III - 11 - Condições Crônicas: Cuidados Inovadores
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Controle de frequência e de carga horária dos participantes;
Elaboração da programação das atividades junto com o coordenador;
Organização e subcoordenação de eventos científicos;
Acompanhamento das ações do Programa na comunidade;
Participação em processos seletivos para integrantes do Programa
Participação em cursos de alinhamento;
Participação em eventos científicos, regional e nacional com apresentação de trabalhos;
Elaboração de relatórios parcial e final.
Número de bolsistas/bolsas:
3 bolsistas no total de 20 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
Ter participado de pelo menos um (1) semestre do Programa Condições Crônicas: cuidados inovadores
Estar matriculado no Curso de Enfermagem a partir do 3º período, inclusive;
Disponibilidade para desenvolver atividades fora do horário acadêmico, inclusive aos sábados e domingos.
Perfil do candidato:
Ter conhecimento das ações desenvolvidas pelo Programa.
Forma/etapas de seleção:
A seleção será realizada mediante a entrevista.
Local, data e hora da seleção:
A seleção será realizada no dia 22 de fevereiro de 2017 as 17h na sala R:209.
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ANEXO III - 12 - Contos e Encantos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O acadêmico bolsista deverá cumprir uma carga horária de 90 horas. O discente responsável pelo projeto
será encarregado pela apresentação e capacitação dos acadêmicos voluntários, fará reuniões para
esclarecer possíveis dúvidas vivenciadas durante as atividades práticas e, manterá o acompanhamento dos
acadêmicos aos CEMEIs selecionados e na visita a clínica de Odontopediatria da UNIFAL/MG. Ser-lhe-á
atribuída, também, a confecção do material didático que será utilizado pelos acadêmicos voluntários
durante as abordagens lúdicas e a divulgação do projeto por meio de apresentações em eventos
científicos. Além disso, auxiliará o coordenador na confecção do relatório final a ser entregue na PróReitoria de Extensão da UNIFAL/MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista - 8 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
O acadêmico bolsista deverá ter cursado e sido aprovado na disciplina de Saúde Coletiva I.
Perfil do candidato:
O aluno deve estar regularmente matriculado e cursando disciplinas da graduação do Curso de
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução do Projeto de Extensão
“Contos e Encantos”. O aluno deve ter interesse em buscar um aprimoramento na formação profissional
em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição
para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise de Currículo Vitae com os xerox dos documentos comprobatórios.
Local, data e hora da seleção:
Dia 13/03/2017 às 13h30min na sala G205.
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ANEXO III – 13 - Conversas sobre Matemática com pessoas idosas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- estudo de artigos científicos e apresentação de seminários;
- participação em reuniões de estudo com os coordenadores do projeto;
- elaboração e aplicação de atividades com idosos do UNATI (uma hora por semana nos meses de Maio e
Junho);
- auxilio na organização de eventos desenvolvidos no Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) e no
UNATI.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 3 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estudante do curso de licenciatura em MATEMÁTICA ou PEDAGOGIA, frequentando, no mínimo, o
segundo semestre do curso.
Perfil do candidato:
Estudante do curso de licenciatura em PEDAGOGIA ou MATEMÁTICA com conhecimentos básicos de
informática.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e Análise de histórico escolar de graduação.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) – sala D413
De 05 a 10 de abril de 2017
Agendar a entrevista pelo e-mail: guilherme.silva@unifal-mg.edu.br
Levar uma cópia simples do histórico parcial de graduação na data agendada para a entrevista.

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
ANEXO III – 14 - CRESCENDO E BRINCANDO COM SAÚDE E NUTRIÇÃO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Sob a orientação dos docentes e colaboradores do projeto, as atividades a serem realizadas pelo aluno
bolsista serão:
- Avaliação do estado nutricional das crianças;
- Construção, organização e execução do programa de educação nutricional para as crianças e educadores;
- Análise das falas dos educadores;
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho;
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das ações
do projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Aluno deverá estar regulamente matriculado no curso de nutrição;
Ter cursado e aprovado na disciplina de avaliação nutricional;
Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco);
Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão;
Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, instituições
públicas e privadas.
Perfil do candidato:
Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG,
principalmente, público infantil (menores de seis anos de idade);
Domínio da técnica de avaliação nutricional de crianças;
Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação);
Domínio em informática;
Disposto (a) a desenvolver atividades em equipe;
Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados.
Forma/etapas de seleção:
Análise de histórico escolar;
Entrevista individual.
Local, data e hora da seleção:
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional
Data: 05/04/2017
Horário: 11h.
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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:
Contribuir com o planejamento, a organização, a execução e o desenvolvimento das atividades a serem
realizadas no Cursinho Popular Emancipa Sul de Minas ao longo do ano de 2017.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar devidamente matriculada/o em um dos cursos de graduação da UNIFAL-MG, não possuir nenhuma
outra bolsa acadêmica (PIBIC, PIBID, PET, Extensão etc) e disponibilidade de pelo menos 15 horas semanais
(sendo 8h delas aos sábados) para o projeto.
Perfil do candidato:
Experiência em atendimento e/ou trabalho com jovens e adultos estudantes ou concluintes do Ensino
Médio e experiência de estudo e/ou preparação para exames de ingresso na universidade e na vida
universitária.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo vitae, análise de histórico escolar, questionário e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
12/04/2017, às 17h, no Laboratório de Ensino de Ciências Sociais (sala V010).
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ANEXO III – 16 - DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO EM MINERAIS GEMOLÓGICOS
COMO SUBSÍDIO PARA APROVEITAMENTO ECONÔMICO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
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ANEXO III – 17 - DIGIATLAS: Atlas Digital Ambiental em dispositivo mobile para Android
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Aprimoramento do layout do site do projeto. Criação, manutenção e acompanhamento de página no
facebook. Avaliação da usabilidade do sistema. Aprimoramento da interface do sistema. Aprimoramento
no código/ ferramentas do sistema. Divulgação do DigiAtlas nas escolas de Alfenas e avaliação da
aplicabilidade nas escolas.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista, oito bolsas (8 meses).
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando no mínimo o 3º período do curso de Ciência da Computação.
Perfil do candidato:
Conhecimentos desenvolvimento de sistemas para Android, linguagem Java, estrutura de banco de dados,
sistemas web.
Forma/etapas de seleção:
Análise do Histórico Escolar (CDA) e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
23/fevereiro/2017 – 8:00 h – Sala E209D (campus sede).
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ANEXO III – 18 - Dimensões africanas nos materiais didáticos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Pesquisa sobre materiais didáticos; planejamento e desenvolvimento de atividades nas instituições
educacionais parceiras do projeto; participação em reuniões de estudo; participação no desenvolvimento
do relatório final do projeto e apresentação no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Discentes matriculados nos cursos de História, Pedagogia, Letras e Ciências Sociais-Licenciatura.
Perfil do candidato:
Discentes interessados na prática docente.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista com os coordenadores do projeto.
Local, data e hora da seleção:
Sala V015 - Laboratório de Ensino de História, 11 de abril de 2017, às 14h.
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ANEXO III – 19 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEPATITES VIRAIS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista deverá cumprir com todas as obrigações previstas no EDITAL 2017 DA PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS A PROJETOS DE EXTENSÃO.
O bolsista selecionado será treinado e auxiliará na organização do cronograma de atividades do projeto,
na seleção dos demais integrantes do grupo e será responsável pela elaboração da ata, após cada reunião
do projeto;
Ele fará o contato com os parceiros para a organização do cronograma de ações nas referidas instituições
e também colaborará para a realização de novas parcerias; ajudará à equipe do projeto no preparo do
material didático a ser utilizado nas atividades educativas e na elaboração dos questionários de avaliação
do conhecimento sobre o tema pela comunidade beneficiada e de avaliação das atividades desenvolvidas
pelo projeto; também auxiliará o coordenador no treinamento dos novos integrantes;
O bolsista será responsável pela organização das postagens no BLOG e na página do Facebook,
instrumentos virtuais de comunicação mantidos pelo projeto;
O bolsista, junto à equipe do projeto, proferirá palestras interativas e minicursos sobre o tema, com espaço
aberto para debate e esclarecimento de dúvidas. Durante essas atividades, os questionários serão
aplicados e o bolsista fará o levantamento e agrupamento de dados sob a forma de tabelas; ainda, junto
à equipe do projeto, organizará Stands educativos, conforme demandas e programação anual prévia;
A partir dos dados levantados, o bolsista, sob a supervisão do coordenador, o bolsista confeccionará
resumos, painéis e artigos científicos; participará e fará a apresentação dos mesmos em eventos científicos
e de extensão;
O bolsista auxiliará o coordenador em todas as atividades inerentes ao projeto, incluindo a elaboração de
relatórios parciais e finais.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
O bolsista deverá ser um acadêmico da área de saúde, com coeficiente de aproveitamento igual ou
superior a 6,0 e que tenha participado do projeto, em 2016, no mínimo, por 6 meses.
Perfil do candidato:
O bolsista terá que já ter cursado, com aprovação, as Disciplinas Saúde Coletiva e Microbiologia Geral.
Forma/etapas de seleção:
Análise do histórico escolar, disponibilidade de horário e prova escrita.
Local, data e hora da seleção:
A Prova escrita será realizada no dia 10.04.2017 – 2ª feira, 17h – Prédio B – Sala B-102 – Campus Sede.
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ANEXO III – 20 - Educação financeira para estudantes do ensino médio
(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. É necessário ainda, que o coeficiente de aproveitamento do
candidato seja maior que 4 (quatro).
Perfil do candidato:
Que já tenha participado como colaborador do Projeto de Extensão em Educação Financeira 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 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 e
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:
Campus Varginha, Data: 07/03/2017 - Sala D205 às 14h.
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ANEXO III – 21 - Escola de Capoeira Angola Resistência no Chico Rei
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O(a) bolsista do projeto “Projeto: Escola de Capoeira Angola Resistência no Chico Rei” terá que acompanhar as aulas
semanais de capoeira angola, que acontecem às terças e quintas-feiras das 19h às 21h no Centro Cultural AfroBrasileiro Chico Rei, colaborando para o bom andamento das mesmas e do projeto, auxiliando na limpeza e
manutenção do espaço e dos instrumentos utilizados nas aulas e nas demais ações culturais. Para tal, deverá chegar
no espaço com antecedência e permanecer até o final, para o fechamento do salão. Além das aulas, o(a) bolsista
deverá participar ativamente das aulas, estudar sobre a capoeira angola e o universo de manifestações, histórias,
músicas e danças que ela envolve, bem como a produção, divulgação e organização das rodas, eventos e demais
atividades culturais que venham a surgir com o projeto e o CCAB Chico Rei, parceiro que promove diversas ações
culturais na cidade. Dentre outras atividades, como:
- Organização das fichas e contatos dos participantes;
- Comunicação e divulgação para o público interno e externo;
- Substituição e/ou compensação de aulas, quando necessário;
- Realizar as atividades propostas no projeto aprovado;
- Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais;
- Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;
- Acompanhamento constante das atividades do projeto;
- Atuar na organização de eventos propostos pelo projeto;
- Participar da organização, produção e divulgação de programação cultural do projeto e/ou parceiros;
- Atuar como um interlocutor direto entre alunos e o coordenador do projeto;
- Atuar na cobertura fotográfica e divulgação das atividades do projeto;
- Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelo coordenador .

Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.

Requisitos para a candidatura:
Ser aluno (a) de graduação e ter disponibilidade para se dedicar pelo menos 15horas semanais ao projeto, sendo 6
delas no horário de terça e quinta-feira, das 18h30 às 21h30.

Perfil do candidato:
A análise do currículo do/a candidato/a à bolsa de extensão compreenderá os seguintes itens:
I. Formação complementar em arte e cultura;
II. Organização de eventos culturais;
III. Experiências anteriores com Projetos de Extensão da área de Cultura;
IV. Habilidade com artes gráficas e audiovisuais e envolvimento com algum movimento cultural ou social.
V. Habilidade com instrumentos musicais, artesanato, dança ou outra arte relacionada.
VI. Proximidade e interesse com a cultura afro-brasileira.
É recomendável residir em Poços de Caldas e ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar no Projeto.

Forma/etapas de seleção:
1ª etapa: Análise de currículo acadêmico/profissional/cultural (preenchimento da ficha de inscrição)
2ª etapa: Entrevista onde serão avaliados os conhecimentos específicos e as experiências anteriores.

Local, data e hora da seleção:
- A entrevista com os selecionados será realizada entre os dias 11 e 14/03, na sala B-207, com horário a ser
divulgado.
- O resultado final será divulgado a partir do dia 14/03.
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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.
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsistas por 8 meses (4 bolsas para cada bolsista).
Requisitos para a candidatura:
Cursar Ciências Biológicas - Licenciatura (a partir do 5º período), Pedagogia (a partir do 5º período) ou
Geografia - Licenciatura (a partir do 5º período).
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 V312, 22/02, 14h.
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ANEXO III – 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 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:
-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, dermatofuncional ou saúde
da mulher.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada em duas etapas:
1)
Entrevista
2)
Coeficiente de Desempenho Acadêmico
Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 21/02/2017 das 8:00 às 11:00 horas*
Local: sala de discussão da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL – Campus II
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ANEXO III – 24 - Fala garoto(a)! Oficinas e técnicas para estudantes com dificuldade de se expressar em
público
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Preparar a sala para realização das oficinas;
- Controlar frequência dos participantes;
- Auxiliar nos contatos e convites aos mediadores das oficinas (psicólogo, psiquiatra e fisioterapeuta) que
serão realizadas no primeiro semestre de 2017;
- Auxiliar nos contatos e convites a alunos de pós-graduação da UNIFAL-MG para atuarem como banca
examinadora de apresentações orais dos participantes do projeto no segundo semestre de 2017;
- Ministrar oficinas de teatro com duração de 2 horas semanais;
- Realizar relatório sobre cada oficina após a realização das mesmas;
- Auxiliar na divulgação do projeto para comunidade discente;
- Auxiliar na organização de evento anual de confraternização entre os participantes e comunidade
acadêmica;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação semestral;
- 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:
- Interessar-se pela proposta do projeto
- Ter participado ou estar participando de grupo de Teatro
- Disponibilidade de dedicação de 15 horas semanais ao projeto.
Perfil do candidato:
- O(a) candidato (a) deverá ter habilidade para trabalhar em grupo e experiência com extensão.
Forma/etapas de seleção:
- Redação e Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
- 10 de abril de 2017, às 14 horas, sala R 102.

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
ANEXO III – 25 - Fórum de combate ao uso de agrotóxicos: soberania alimentar e agroecologia na região
de Alfenas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
•
Participar de reuniões de formação, organização, planejamento e avaliação das atividades
concernentes ao projeto;
•
Elaborar relatórios e relatorias parciais e finais de todas as atividades executadas pelo Fórum de
combate aos agrotóxicos;
•
Participar e acompanhar os minicursos e oficinas sobre segurança alimentar e agroecologia;
•
Acompanhar visitas técnicas aos assentamentos e propriedades rurais de produção orgânica na
região de Alfenas;
•
Planejar, desenvolver e executar atividades didáticas de exibição e debate sobre filme e
documentários concernentes à temática dos agrotóxicos nas escolas parceiras do projeto;
•
Participar e organizar os Seminários temáticos de combate aos agrotóxicos;
•
Participar, organizar e executar as campanhas de agitação e propaganda nas feiras, mercados,
rádios e televisão contra os agrotóxicos;
•
Apresentar os resultados do desenvolvimento do projeto em eventos, seminários e congressos
científicos específicos, ligados à extensão universitária.
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsistas com 4 bolsas cada um.
Requisitos para a candidatura:
Ter coeficiente acadêmico superior a 5,0; estar matriculado em qualquer curso entre o 2º período e o 8º
período.
Perfil do candidato:
Capacidade de diálogo e trabalho em grupo; ter participado de pelo menos uma atividade do Fórum de
combate ao uso de agrotóxicos no ano de 2016.
Forma/etapas de seleção:
Prova Escrita;
Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Dia 04/04, SALA V010 – Prédio V
PROVA ESCRITA: 10h
ENTREVISTA: 14h
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ANEXO III – 27 - HIGIENE E SEGURANÇA DE ALIMENTOS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista deverá cumprir com todas as obrigações previstas no EDITAL 2017 DA PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO PARA CONCESSÃO DE BOLSAS A PROJETOS DE EXTENSÃO.
O bolsista selecionado será treinado e auxiliará na organização do cronograma de atividades do projeto,
na seleção dos demais integrantes do grupo e será responsável pela elaboração da ata, após cada reunião
do projeto;
Ele fará o contato com os parceiros para a organização do cronograma de ações nas referidas
instituições/empresas e também colaborará para a realização de novas parcerias; ajudará à equipe do
projeto no preparo do material didático a ser utilizado nas atividades educativas e na elaboração dos
questionários de avaliação do conhecimento sobre o tema pela comunidade beneficiada e de avaliação
das atividades desenvolvidas pelo projeto; também auxiliará o coordenador no treinamento dos novos
integrantes;
O bolsista será responsável pela organização das postagens no BLOG e na página do Facebook,
instrumentos virtuais de comunicação mantidos pelo projeto;
O bolsista, junto à equipe do projeto, proferirá palestras interativas, oficinas e minicursos sobre o tema,
com espaço aberto para o debate e esclarecimento de dúvidas. Durante essas atividades, os questionários
serão aplicados e o bolsista fará o levantamento e agrupamento de dados sob a forma de tabelas; ainda,
junto à equipe do projeto, organizará Stands educativos, conforme demandas e programação anual prévia;
O acadêmico bolsista, sob a orientação do coordenador, elaborará o cronograma para a realização dos
ensaios microbiológicos de água e alimentos e auxiliará na realização dos mesmos;
A partir dos dados levantados, o bolsista, sob a supervisão do coordenador, confeccionará resumos,
painéis e artigos científicos; participará e fará a apresentação dos mesmos em eventos científicos e de
extensão;
O bolsista auxiliará o coordenador em todas as atividades inerentes ao projeto, incluindo a elaboração de
relatórios parciais e finais.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 4 meses.
Requisitos para a candidatura:
O bolsista deverá ser um acadêmico dos Cursos de Farmácia ou Nutrição, que tenha coeficiente de
aproveitamento igual ou superior a 6,0 e que tenha participado do projeto, em 2016, no mínimo, por 6
meses.
Perfil do candidato:
O bolsista terá que já ter cursado, com aprovação, as Disciplinas Microbiologia geral ou Microbiologia de
Alimentos ou Microbiologia e Controle de Qualidade de Alimentos.
Forma/etapas de seleção:
Análise do histórico escolar, disponibilidade de horário e prova escrita.
Local, data e hora da seleção:
A Prova escrita será realizada no dia 10.04.2017 – 2ª feira, 17h – Prédio B – Sala B-102 – Campus Sede.
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ANEXO III - 29 - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Alfenas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
− Acompanhar os grupos incubados;
− Participar em Grupos de Estudo;
− Participar das atividades de fortalecimento ao movimento da Economia Solidária, tais como
minicursos, seminários, fóruns, reuniões, encontros, congressos, etc.;
− Participar das reuniões junto aos demais membros da ITCP/UNIFAL – MG;
− Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas;
− Auxiliar no processo de organização e gestão das atividades da incubadora.
Número de bolsistas/bolsas:
Serão 4 bolsistas, por 5 meses, cada.
− Bolsista 1. abril-maio-julho-setembro-novembro
− Bolsista 2. abril-junho-julho-outubro-novembro
− Bolsista 3. maio-junho-setembro-novembro-dezembro
− Bolsista 4. maio-julho-setembro-outubro-novembro
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.
− Não estar em período de dilatação de prazo.
− Não estar recebendo bolsas de extensão, PET ou iniciação científica.
− Possuir dedicação de 15 horas semanais distribuídas entre as atividades e atribuições
apresentadas no Plano de Trabalho.
− Faltar pelo menos um ano para a formatura.
Perfil do candidato:
O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência em extensão universitária; espera-se que o
bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:
No momento da inscrição, o candidato deverá anexar à Ficha de Inscrição, preenchida e assinada (Anexo
I) uma Carta de apresentação (de até 2 páginas), que apresente suas motivações para participar da
ITCP/UNIFAL – MG, experiências anteriores, e possibilidade de contribuição do mesmo para o programa.
Além da análise dessa carta de apresentação, a seleção contará ainda com duas etapas, sendo elas:
− 1ª ETAPA:
- Avaliação em formato de Redação, com duração de 03 horas. Essa redação terá como bibliografia de
apoio os artigos abaixo:
• PEREIRA, L. B.; BRAGA, L. P.; TOLEDO, D. A. C.; GUERRA, A. C. As Incubadoras de Cooperativas Populares
de Varginha: Uma análise Comparativa. In: IV Encontro de Administração Pública da ANPAD, Anais... Belo
Horizonte: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2014.
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• GUERRA, A. C.; PEREIRA, J.R. Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares: Possibilidades de
Gestão. Revista Administração Pública e Gestão Social, Viçosa – MG, v.2, n.1, pp. 21-44, jan./mar. 2010.
Disponível em: http://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/article/view/24/25#.WJs9M28rKUk
− 2ª ETAPA:
- Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
1ª etapa: dia 11/04/2017, às 14h, na sala D 202, do Prédio D, da UNIFAL – MG, Campus Varginha;
2ª etapa: dia 12/04/2017, a partir das 13h30min, na sede da ITCP/UNIFAL-MG, sala B 105, no prédio B, da
UNIFAL – MG, Campus Varginha. Os horários das entrevistas serão enviados via e-mail para cada candidato
selecionado, bem como divulgados nos murais do campus e nas redes sociais.
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ANEXO III - 31 - Juntos para uma vida viva
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Atividades inerentes ao desenvolvimento do projeto, quais sejam:
1) monitorar as atividades de preparo das oficinas; 2) auxiliar as reuniões de planejamento das atividades
de campo; 3) acompanhar e fazer relatório dos conhecimentos discutidos durante as oficinas e das
reuniões de discussão da prática; 4) transcrever as falas que foram gravadas nas oficinas; 5) organizar as
anotações dos cadernos de campo; 6) auxiliar na produção dos relatórios do projeto; 7) auxiliar na
produção de material didático; 8) auxiliar na produção de artigo científico do projeto; e 9) cumprir as
obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT- 2017.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar regularmente matriculado e frequentando um curso de graduação na área da saúde da Universidade
Federal de Alfenas.
Perfil do candidato:
Ter habilidades para trabalhos com grupos interativos, experiência em atividade de extensão.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista, análise de currículo vitae devidamente comprovado.
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala de reuniões da FANUT
Data: 04/04/2017
Horário: 11h.
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ANEXO III - 34 - Liga Dermato Funcional
(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 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 DermatoFuncional” no ano de 2016.
Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada em duas etapas:
1)
Entrevista
2)
Coeficiente de Desempenho Acadêmico.
Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 21/02/2017 das 13:00 às 17:00 horas
Local: sala de discussão da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL – Campus II.
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ANEXO III - 35 - Mais Cultura no Campus de Poços
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O(a) bolsista do projeto MAIS CULTURA NO CAMPUS POÇOS terá como objetivo incentivar ações de acesso
à cultura e à expressão artística em suas mais diversas formas, por meio do levantamento de talentos
artísticos internos para realização de atividades de formação e entretenimento alinhadas com as diretrizes
de extensão universitária da Universidade, nas diversas áreas das artes. Com o intuito de incentivar o
intercâmbio cultural entre universitários e a comunidade externa, a (o) bolsista irá elaborar, produzir e
divulgar programações culturais, como apresentações musicais, exposições, concertos, oficinas e peças
teatrais com artistas emergentes no cenário local, regional e nacional, promovendo ações culturais
gratuitas que se estendem para além da comunidade acadêmica.
- Prospecção de atrações culturais para composição de agenda cultural da UNIFAL-MG;
- Realizar as atividades propostas no projeto aprovado;
- Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais;
- Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;
- Acompanhamento constante das atividades do projeto;
- Atuar na organização de eventos propostos pelo projeto;
- Participar da organização, produção e divulgação de programação cultural do projeto e/ou parceiros;
- Atuar como um interlocutor direto entre os artistas e o coordenador do projeto;
- Atuar na cobertura fotográfica e divulgação das atividades do projeto;
- Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelo coordenador.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser aluno (a) de graduação e ter disponibilidade para se dedicar pelo menos 15horas semanais ao projeto.
Perfil do candidato:
A análise do currículo do/a candidato/a à bolsa de extensão compreenderá os seguintes itens:
I. Formação complementar em arte e cultura;
II. Organização de eventos culturais;
III. Experiências anteriores com Projetos de Extensão da área de Cultura;
IV. Habilidade com artes gráficas e audiovisuais e envolvimento com algum movimento cultural ou
social.
É recomendável residir em Poços de Caldas e ter disponibilidade de 20 horas semanais para atuar no
Projeto.
Forma/etapas de seleção:
1ª etapa: Análise de currículo acadêmico/profissional (preenchimento da ficha de inscrição).
2ª etapa: Entrevista onde serão avaliados os conhecimentos específicos e as experiências anteriores.
Local, data e hora da seleção:
A entrevista com os selecionados será realizada entre os dias 11 e 14/03, na sala B-207, com horário a ser
divulgado.
- O resultado final será divulgado a partir do dia 14/03.
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ANEXO III - 37 - Matemática para a Cidadania
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Pesquisa em artigos e livros para planejamento das atividades a serem desenvolvidas. Reuniões semanais
com a equipe do projeto. Estudo e confecção de material didático para auxílio nas atividades. Duas ou mais
visitas semanais ao Sarai-Cazita para trabalhar as atividades com as crianças. Produção de relatórios
semanais descrevendo as atividades desenvolvidas.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Discentes à partir do terceiro período do curso de Matemática-Licenciatura.
Perfil do candidato:
O candidato precisa ter abertura, boa vontade e paciência para lidar com crianças com um perfil sócioemocional por vezes difícil. Ter em sua agenda uma média de 15 horas semanais para dedicação ao projeto
e participação das reuniões com os coordenadores.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise de Currículo.
Local, data e hora da seleção:
Sala E207-H, dia 20 de fevereiro, às 13:40.

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
ANEXO III - 38 - Mentes Brilhantes
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária de 80 horas. O discente responsável pelo projeto
será encarregado pela apresentação e capacitação dos acadêmicos voluntários, fará reuniões para
esclarecer possíveis dúvidas vivenciadas durante as atividades e acompanhará os acadêmicos nas visitas
ao CAPS de Alfenas/MG. Será responsável também pela confecção do material didático utilizado pelos
acadêmicos durante as abordagens lúdicas e pela divulgação do projeto por meio de apresentações em
eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais. Ademais auxiliará o coordenador do
projeto na confecção do relatório final a ser entregue para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da
UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista - 8 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
O acadêmico bolsista deverá ter cursado e sido aprovado na disciplina de Saúde Coletiva I.
Perfil do candidato:
O aluno deve estar regularmente matriculado e cursando disciplinas da graduação do Curso de
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução do Projeto de Extensão
“Mentes Brilhantes”. O aluno deve ter interesse em buscar um aprimoramento na formação profissional
em Saúde, com um sólido repertório de conhecimentos e cultura geral, senso crítico, iniciativa e disposição
para a construção ativa dessa formação que, além de profissional é, também, humana.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise de Currículo Vitae com os xerox dos documentos comprobatórios.
Local, data e hora da seleção:
Dia 13/03/2017 às 13h30min na sala G205.
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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 5 de março de 2017 às 15 horas na sala N 510 (Prédio da Medicina, 5º Andar).
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ANEXO III - 40 - Mineração para Todos
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista A: o bolsista executará atividades no âmbito da divulgação do curso de Engenharia de Minas. Irá
cuidar das mídias eletrônicas do Programa, assim como participará das atividades de divulgação em
escolas de ensino médio (palestras e feiras). Além disso, desenvolverá material de divulgação impresso.
Bolsista B: 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:
1 bolsista por 8 meses (Bolsista A)
2 bolsistas por 6 meses (Bolsista B).
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia ou Engenharia de Minas.
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 06/03 e 10/03, o horário deverá ser agendado por e-mail
cdroveri@gmail.com.
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ANEXO III - 41 - Museu de cada um, patrimônios de todos nós: brincando de construir ideias sobre
Museus e Patrimônios no Sul de Minas Gerais
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
− Auxílio no agendamento das atividades do projeto nas escolas e/ou ONG’s;
− Participação das atividades como condutor ou como fantoche;
− Preparar e responsabilizar-se pela entrega das avaliações e declarações.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
− Estar regularmente matriculado e cursando um dos seguintes cursos de graduação da UNIFAL-MG:
Ciências Sociais – Bacharelado e/ou Licenciatura; História; Geografia – Bacharelado e/ou
Licenciatura; ou Pedagogia (os cursos foram selecionados de acordo com o perfil de cada área
acima mencionada, que por sua vez atende ao projeto);
− Estar cursando, no mínimo, o 3º período;
− Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas;
− Apresentar bom rendimento escolar (CR mínimo 6,0).
Perfil do candidato:
− Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à construção de memórias e à preservação de
patrimônios;
− Ter experiência comprovada em atividades de museu e/ou culturais.
Forma/etapas de seleção:
O processo seletivo consiste em etapa única, que será entrevista com os interessados. Na entrevista os
candidatos devem estar munidos de:
− Cópia do histórico escolar (pode ser versão impressa do sistema acadêmico);
− Curriculum Vitae ou Lattes;
− Documentos que comprovem experiência em atividades de museu e/ou culturais, tais como
certificados, diplomas e declarações. A documentação será analisada no ato da entrevista.
Local, data e hora da seleção:
A entrevista ocorrerá no dia 15 de março de 2017, das 13 às 16 horas, no Museu da Memória e Patrimônio.
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ANEXO III - 42 - NAFAU- Núcleo de Atenção Farmacêutica da UNIFAL
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Participar das reuniões semanais do grupo. O aluno não poderá ter mais de duas faltas não justificadas
incorrendo em seu desligamento da bolsa.
Organizar e participar das campanhas de orientação em saúde, a saber:
Todos contra o Aedes aegypti
Fotoproteção: Quem se ama protege sua pele
Setembro Amarelo
Campanhas de aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos em praças, escolas, etc.
Participar de um congresso, simpósio ou seminário apresentando os resultados de seu trabalho
Realizar o acompanhamento de pacientes – Atenfar no seu lar, através de consultas mensais.
Realizar o acompanhamento de estudantes em sofrimento psíquico através de consultas mensais.
Número de bolsistas/bolsas:
3 bolsistas: 2 bolsistas receberão 7 bolsas, cada
1 bolsista receberá 6 bolsas
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando Farmácia.
Perfil do candidato:
Ser membro do NAFAU.
Forma/etapas de seleção:
Prova de seleção:
Conteúdo: Conceitos básicos em atenção farmacêutica: definição, PRM, RNM, intervenção farmacêutica,
etc.
Uso correto de formas farmacêuticas
Orientação farmacêutica (sobre parâmetros fisiológicos e bioquímicos – pressão arterial, glicemia,
triglicérides e colesterol capilar).
Local, data e hora da seleção:
Sala PCA-202, dia 10/04, às 17 horas.
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ANEXO III - 43 - NÓS DA NUTRIÇÃO: ENTRE O SABOR, O SABER E O FAZER
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Atividades inerentes ao desenvolvimento do projeto, quais sejam:
1) atuar com atividades de Educação para a Saúde e Educação Nutricional junto às crianças; 2)
realizar avaliação nutricional dos assistidos; 3) estimular o protagonismo da equipe do projeto para sua
participação ativa em todas as etapas das atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), incluindo
planejamento, seleção de métodos e técnicas, treinamento e execução de estratégias necessárias à prática
de EAN; 4) auxiliar na produção dos relatórios do projeto; 5) auxiliar na produção de material didático; 6)
auxiliar na produção de artigo científico do projeto; e 7) cumprir as obrigações do bolsista conforme edital
PROBEXT- 2017.
Número de bolsistas/bolsas:
Número de bolsistas: De 01 a 04 - Conforme necessidades da Coordenação.
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 02 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
Estar regularmente matriculado e frequentando um curso de graduação na área da saúde da Universidade
Federal de Alfenas.
Perfil do candidato:
Ter habilidades para trabalhos com grupos interativos, experiência em atividade de extensão.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista, análise de currículo vitae devidamente comprovado.
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala de reuniões da FANUT
Data: 05/04/2017
Horário: 11h.
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ANEXO III - 44 - Novas mídias para a produção e comunicação do conhecimento histórico
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Estudo de textos historiográficos; redação de textos acadêmicos (sínteses e resumos) e relatórios; pesquisa
de fontes históricas e de material didático e paradidático; atuação em escolas da rede pública na condição
de observador de projetos e da prática docente (encontros esporádicos); apoio aos coordenadores em
todas as ações do projeto de extensão (oficinas, eventos, aulas abertas, etc.).
Número de bolsistas/bolsas:
01 bolsista por 08 meses.
Requisitos para a candidatura:
Discentes devidamente matriculados no curso de História – Licenciatura da UNIFAL-MG que estejam, no
mínimo, no 2º período e que tenham coeficiente 7,0 ou superior.
Perfil do candidato:
Discentes engajados nas atividades acadêmicas do curso e da universidade e interessados na prática
docente, na pesquisa e na extensão.
Forma/etapas de seleção:
A seleção terá duas etapas:
Primeira etapa: questionário com caráter eliminatório que avaliará condições socioeconômicas, o perfil
do(a) discente, e se este(a) tem o interesse e as habilidades e competências necessárias para as atividades
do projeto. O questionário terá o valor de 01 a 10.
Segunda etapa: entrevista com caráter eliminatório que avaliará a disponibilidade do(a) discente e seu
interesse pelas atividades a serem desenvolvidas. A entrevista terá o valor de 01 a 10.
Nota final: a nota final do(a) candidato(a) será obtida a partir da média aritmética obtida a partir da soma
e divisão por 02 (dois) das notas do questionário e da entrevista. A nota final terá o valor de 01 a 10 e será
considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que obtiver nota igual ou superior a 6,0.
Desempate: como critério de desempate será utilizado o Coeficiente Acadêmico indicado no Histórico
Escolar emitido pelos órgãos competentes da UNIFAL-MG no ano de 2017.
Resultado final: será contemplado(a) com bolsa o(a) discente que ficar em 1º lugar no ranking.
Local, data e hora da seleção:
Questionário: 17/02 às 17h00 no Laboratório de História (V-015)
Entrevista: 17/02 às 18h00 no Laboratório de História (V-015)
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ANEXO III - 45 - O Laboratório de Ensino em Educação Matemática na formação de professores
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- estudo de artigos científicos e apresentação de seminários;
- participação em reuniões de estudo com professores de matemática da rede pública de ensino;
- elaboração e aplicação de atividades no Geogebra para professores de matemática e estudantes da rede
pública de ensino;
- elaboração e aplicação de workshops com estudantes da rede pública de ensino;
- auxilio na organização de palestras no Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) e também em
escolas públicas de Alfenas.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estudante do curso de licenciatura em matemática cursando, no mínimo, o segundo semestre.
Perfil do candidato:
Estudante do curso de licenciatura em matemática com conhecimentos básicos em informática e
conhecimentos básicos sobre o software Geogebra.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e Análise de histórico escolar de graduação.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) – sala D413
De 05 a 10 de abril de 2017
Agendar a entrevista pelo e-mail: guilherme.silva@unifal-mg.edu.br
Levar uma cópia simples do histórico parcial de graduação na data agendada para a entrevista.
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ANEXO III - 46 - Observatório de Gestão Hospitalar
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Participação de reuniões e auxílio na política para formação e manutenção de equipes e subprojetos
dentro do programa e com os parceiros externos;
- Manutenção do vínculo e contato com as instituições parceiras;
- Suporte na organização ou na participação dos colaboradores do Programa em visitas e assessorias
técnicas, ciclos de palestras, eventos e cursos de atualização e capacitação;
- Coordenação e suporte logístico e organizacional das equipes dos diferentes subprojetos para a aplicação
de formulários nas coletas de dados, nos diferentes âmbitos do programa;
- Auxílio na elaboração de relatórios técnicos periódicos que deem suporte à elaboração de publicações
técnicas e científicas por cada subprojeto desenvolvido;
- Ações voltadas para a Gestão do Conhecimento produzido no âmbito do Programa.
- Suporte aos líderes discentes de cada subprojeto na aplicação de métricas previstas no PMBOK com a
finalidade de acompanhamento da execução do escopo dos projetos desenvolvidos no programa, no
tempo previsto e com a qualidade esperada para cada um dos mesmos;
- Gerenciamento dos diferentes subprojetos executados pelo Programa.
Número de bolsistas/bolsas:
- 1 aluno será selecionado para ser bolsista do Projeto, recebendo 8 bolsas, referente a 8 meses de
trabalho.
Requisitos para a candidatura:
O bolsista a ser selecionado deverá estar cursando Medicina ou Enfermagem.
Todos os candidatos devem apresentar Coeficiente de Aproveitamento Acadêmico maior ou igual a 7,0.
Não há restrições quanto ao período que está cursando.
Perfil do candidato:
Será considerado o tempo de experiência anterior como discente vinculado ao Programa Observatório de
Gestão Hospitalar como bolsista ou voluntário e a qualidade das suas atividades desenvolvidas junto aos
subprojetos do Programa. É desejável que o candidato tenha participado do curso a distância oferecido
pelo Programa de Gerenciamento de Projetos a partir das premissas do PMBOK.
Forma/etapas de seleção:
A seleção se dará em duas etapas: na primeira etapa será realizada a análise de currículo; a segunda etapa
consistirá em entrevista.
Os candidatos deverão entregar, no ato da inscrição, seu Currículo Lattes impresso, acompanhado de
comprovações referentes a trabalhos e resumos apresentados em Eventos, publicações, participação em
projetos de Pesquisa e no Programa Observatório de Gestão Hospitalar.
Os candidatos que apresentarem maior tempo de experiência e produção vinculada ao Observatório de
Gestão Hospitalar terão preferência no processo de seleção para bolsas.
Local, data e hora da seleção:
A entrevista de seleção será realizada na Sala N-406, no dia 07/04 das 14 às 17 hs.
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ANEXO III - 47 - Oficina de Capoeira Ginga Legal
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Participar das rodas de capoeira
- Auxiliar o mestre nas aulas de capoeira
- Auxiliar o mestre nas aulas de musicalização e confecção de instrumentos
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 1 mês.
Requisitos para a candidatura:
Ser estudante da Unifal.
Perfil do candidato:
Ser estudante da Unifal e ter praticado capoeira.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e roda de capoeira onde será avaliado a experiência do candidato com o jogo da mesma.
Local, data e hora da seleção:
15 de março às 17:30, no pátio da Escola Judith Vianna.
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ANEXO III - 49 - Orquestra Popular da UNIFAL-MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O plano de trabalho dos (as) bolsistas do Projeto Orquestra Popular da UNIFAL-MG consiste nas seguintes
atividades a serem desenvolvidas durante a vigência da bolsa:
1.
Pesquisa, análise e seleção de repertório musical que será avaliado pela coordenação do projeto:
4hs semanais.
2.
Ensaios semanais de 2 horas com horários e locais que serão definidos pela coordenação do
projeto (os/as candidatos/as selecionados/as deverão ter disponibilidade de dias e horários para essa
atividade).
3.
Participação em apresentações musicais quando convocado.
4.
Auxílio à coordenação do Projeto com tarefas como providenciar cópias de partituras e/ou cifras,
arrumação da sala de ensaio e dos locais de apresentação do grupo: 4hs semanais.
5.
Auxiliar os integrantes da orquestra em caso de dúvidas sobre as músicas e arranjos a serem
executados. Caso necessário, deverão dar aulas de seus instrumentos para integrantes da orquestra,
discentes e servidores da UNIFAL e/ou da comunidade externa.
Número de bolsistas/bolsas:
Dois (2) bolsistas sendo os recursos divididos em quatro (4) meses de bolsa para cada um (a).
Requisitos para a candidatura:
1.
Ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG,
cursando a partir do 2º. Período;
2.
Ter conhecimentos de música em nível básico para avançado, preferencialmente em instrumentos
de corda (violão, viola caipira, bandolim, cavaquinho);
3.
Ter Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) mínimo de 7,0 (sete).
4.
Ter instrumento próprio. A UNIFAL-MG não fornecerá instrumentos nem qualquer material para
os/as candidatos/as.
Perfil do candidato:
Os/as candidatos/as a bolsistas do Projeto Orquestra Popular deverão ter o seguinte perfil:
1.
Conhecimentos de música básicos/avançados;
2.
Dinamismo/desenvoltura para lidar com público externo;
3.
Bom desempenho acadêmico (preferencialmente sem reprovações por nota e/ou faltas)
comprovado pelo Histórico Escolar.
Forma/etapas de seleção:
1.
Teste prático de instrumento: a ser realizado com avaliação da coordenação do projeto ou banca
avaliadora a ser escolhida pela coordenação, em que o candidato deverá desenvolver as seguintes tarefas:
1.1.
Uma leitura de partitura à primeira vista (a ser escolhida pela coordenação/banca).
Pontuação: 1,5
1.2.
Execução de uma peça erudita ou popular em instrumento (preferencialmente de cordas)
de livre escolha do/a candidato/a, podendo-se fazer uso da voz; Pontuação: 1,5
1.3.
Execução de escalas maiores e/ou menores em diferentes tonalidades que serão
escolhidas pela coordenação/banca. Pontuação: 1,5

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
1.4.
Execução de sequências harmônicas (acordes) com acompanhamento rítmico a serem
escolhidos pela coordenação/banca (acordes maiores e menores, sétima, etc., com ritmos
populares: baião, guarânia, samba, pop/rock, etc.). Pontuação: 1,5
Pontuação total desta etapa: 6,0
2.
Entrevista com a coordenação/banca. A entrevista ocorrerá concomitantemente com o teste
prático e avaliará a capacidade do/a candidato/a quanto à desenvoltura, dinamismo, experiências em
projetos de extensão (não obrigatória) e experiência musical (obrigatória).
Pontuação total da entrevista: 4,0.
Os/as candidatos/as que não obtiverem pontuação mínima de 7,0 (sete) nas duas etapas (teste prático e
entrevista) serão desclassificados.
O Coeficiente de Desempenho Acadêmico será usado como critério classificatório e de desempate.
Documentação obrigatória para seleção:
Histórico escolar com Coeficiente de Desempenho Acadêmico;
Comprovante de experiência musical (diplomas, certificados, declarações, etc.)
Local, data e hora da seleção:
Local: UNIFAL-MG campus sede (centro), Prédio V, sala V-015 (Laboratório de Ensino de História).
Data: Dia 14 de março de 2017 (terça-feira).
Horário: 10 horas.
Observação: os/as candidatos/as inscritos deverão estar no local acima indicado com antecedência mínima
de 15 minutos antes do horário previsto para início dos testes. Os/as candidatos/as que chegarem
atrasados estarão automaticamente desclassificados.
E-mail para contato: mario.neto@unifal-mg.edu.br.
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ANEXO III - 50 - PENSANDO EM CÓDIGOS: DESENVOLVENDO OS PRINCÍPIOS LÓGICOS DA COMPUTAÇÃO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Desenvolver material didático para curso online sobre AppInventor e Scratch. Auxiliar na aplicação do
curso “Pensando em Códigos” (modalidade a distância), abordando os princípios da programação, a partir
dos sistemas lúdicos Scratch e AppInventor. Durante as atividades online, acompanhará e avaliará as
atividades desenvolvidas pelos cursistas, intervindo no processo de ensino-aprendizagem, além de
moderar discussões em fórum, atendimento via chat entre outras atribuições decorrentes do curso online.
Acompanhar o grupo no Facebook “Pensando em Códigos”. Auxiliar na divulgação das ações. Visitar
escolas de ensino médio para apresentar o Pensando em Códigos. Auxiliar na produção de materiais para
divulgação.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista, oito bolsas (8 meses)
Requisitos para a candidatura:
Conhecimentos de princípios de programação usando o aplicativo Scratch e AppInventor. Conhecimentos
básicos de edição de vídeo e foto.
Perfil do candidato:
Preferencialmente estudantes do curso de Ciências da Computação, entretanto, caso o candidato saiba
utilizar o Scratch e o AppInventor, poderá se inscrever, independente do curso.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo – valor do CDA (peso 1) e prova prática envolvendo o Scratch e AppInventor (peso 3).
Local, data e hora da seleção:
23/fevereiro/2017 – 11:00 h – Sala E209D (campus sede).
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ANEXO III - 51 - Planejando o Museu da UNIFAL-MG: a relação dos discentes com o Patrimônio e a
Memória da UNIFAL-MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
− Auxílio na organização da XIX Semana Nacional de Museus na UNIFAL-MG e da VI Primavera dos
Museus na UNIFAL-MG;
− Participação ativa nas atividades “Uma Noite no Museu” e “O Museu e a Feira”;
− Dar continuidade ao processo de pesquisa, catalogação e documentação do acervo do MMPUNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses ou 2 bolsistas por 4 meses (a ser definido pela coordenadora).
Requisitos para a candidatura:
− Estar regularmente matriculado e cursando a graduação em História na UNIFAL-MG (o curso foi
selecionado de acordo com o perfil dessa área, que por sua vez atende ao projeto);
− Estar cursando, no mínimo, o 3º período;
− Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas;
− Apresentar bom rendimento escolar (CR mínimo 6,0).
Perfil do candidato:
− Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à construção de memórias e à preservação de
patrimônios;
− Ter experiência comprovada em atividades de museu e/ou culturais.
Forma/etapas de seleção:
O processo seletivo consiste em etapa única, que será entrevista com os interessados. Na entrevista os
candidatos devem estar munidos de:
− Cópia do histórico escolar (pode ser versão impressa do sistema acadêmico);
− Curriculum Vitae ou Lattes;
− Documentos que comprovem experiência em atividades de museu e/ou culturais, tais como
certificados, diplomas e declarações. A documentação será analisada no ato da entrevista.
Local, data e hora da seleção:
A entrevista ocorrerá no dia 15 de março de 2017, das 13 às 16 horas, no Museu da Memória e Patrimônio.
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ANEXO III - 52 - Procurando o Aedes - Ações de vigilância e combate ao mosquito Aedes aegypti nos
Campi da UNIFAL, em Alfenas/MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
1.
Montagem das armadilhas “Mosquitéricas”;
2.
Instalação das armadilhas nos Campi da UNIFAL em Alfenas, mediante orientação e definições
repassadas pelos professores orientadores;
3.
Participar de treinamento para realização de vistorias das armadilhas e para busca ativa de focos
de mosquitos nos Campi;
4.
Realizar semanalmente vistorias nos pontos amostrados e em busca ativa;
5.
Auxiliar na tabulação dos resultados obtidos nas vistorias semanais;
6.
Distribuir material educativo para a comunidade acadêmica, informando sobre o Projeto
Procurando o Aedes e orientando sobre as medidas preventivas e de controle do mosquito; e
7.
Auxiliar na confecção dos relatórios parciais e final.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser discente dos cursos de Biologia ou Biomedicina.
Perfil do candidato:
Experiência anterior com atividades extensionistas na identificação de insetos e/ou estágio em projetos
com entomologia.
Forma/etapas de seleção:
Prova para avaliar conhecimentos específicos sobre o tema do Projeto e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de aulas práticas em Parasitologia, em 14/02/2017, às 17 horas.
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ANEXO III - 53 - Programa de Extensão ESTUDO DA POSTURA E MOVIMENTO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Bolsista 1:
- Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na verificação de materiais necessários para as atividades do
grupo Mat Pilates (solo e estúdio), no agendamento e controle da presença dos beneficiários;
- Participar na construção do relatório parcial do Projeto; 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;
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos grupos de participantes;
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e comunidade externa.
Bolsista 2
- Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na verificação de materiais necessários para as atividades de
ginástica laboral e orientações posturais, no agendamento dos locais de atuação do projeto e controle da presença
dos beneficiários;
- Participar na construção do relatório final do Projeto; 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;
- Auxiliar os alunos participantes do projeto no planejamento dos exercícios dos grupos de participantes;
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e comunidade externa.
Bolsista 3
- Auxiliar na organização do “I Congresso Mineiro de Fisioterapia, II Encontro de Egressos e II Encontro de Extensão
do Curso de Fisioterapia da Unifal”
- Participar na construção do relatório final do Programa; buscando integrar as ações dos projetos.
- Deverá participar e organizar os integrantes nas feiras de promoção de saúde no segundo semestre.
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e comunidade externa.

Número de bolsistas/bolsas:
Serão selecionados três alunos bolsistas que serão distribuídos da seguinte forma:
1Um bolsista para o Projeto de Extensão “MAT PILATES - Prevenção e Saúde” - 8 bolsas;
2Um bolsista para o Projeto de Extensão “Ajuste-se: Bem estar no trabalho” - 8 bolsas;
3Um bolsista para o Programa de Estudo da Postura e do Movimento - 4 bolsas.

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:
-disponibilidade de, pelo menos, duas horas semanais para se dedicar ao projeto;
-ter participado dos Projetos de extensão envolvidos no Programa anteriormente;
-ter sido aprovado em, pelo menos, uma das seguintes disciplinas do curso de fisioterapia da UNIFAL: Cinesioterapia,
Estudos Preventivos e Ergonômicos em Fisioterapia, Fisioterapia aplicada a Traumato Ortopedia Funcional I e III.

Forma/etapas de seleção:
A seleção do bolsista será realizada por meio de Entrevista .

Local, data e hora da seleção:
Data da entrevista: 22/02/2017 das 8:00 às 11:00 horas
Local: sala de discussão da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL – Campus II.
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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; 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: 23 e 24/março
Horário: das 9 às 11 e das 14 às 18hrs

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
ANEXO III - 55 - Projeto Cãoterapia
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Fazer a assepsia dos animais participantes do projeto, antes de cada encontro
- Conduzir o animal durante as visitas e ser responsável pelo comportamento do mesmo
- Participar de palestras e rodas de discussão, onde será abordada questões a respeito do público alvo
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser estudante da Unifal.
Perfil do candidato:
Ser estudante da Unifal,
Ser sociável,
Gostar de animais.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
14 de março, às 11:00 hrs, no laboratório de histologia no 4 andar, do prédio N.
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ANEXO III - 56 - Projeto de Extensão Sexualidade Consciente
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
•
Agendar reuniões com o coordenador;
•
Participar de todas as reuniões;
•
Enviar e-mails;
•
Contactar com os demais integrantes do projeto para reuniões;
•
Auxiliar quanto à elaboração de relatórios;
•
Apresentar as atividades do projeto em eventos de extensão e científicos;
•
Elaborar atas de reuniões;
•
Participar de pesquisas relacionadas ao projeto;
•
Registrar dados referentes às ações dos projetos;
•
Digitar cronogramas e documentos definidos com a coordenação e integrantes do projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 08 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser integrante do Projeto de Extensão Sexualidade Consciente e assíduo às reuniões.
Perfil do candidato:
Ter desenvolvido atividades junto ao projeto; apresentar conhecimento quanto à sexualidade do idoso,
adolescente e métodos contraceptivos, ter participado assiduamente das reuniões do projeto.
Forma/etapas de seleção:
Prova Teórica: 7 pontos
Assiduidade em reuniões: 2016/02
Local, data e hora da seleção:
Local: Prédio R – Sala R 107
Data: 15/02/17
Hora: 17:00 h.
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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, oito bolsas (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:
23/fevereiro/2017 – 17:00 h – Sala E209D (campus sede).
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ANEXO III – 58 - Recriarte
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Ministrar oficinas de artesanato com materiais recicláveis com duração de 4 horas semanais;
- Solicitar materiais que necessitará para a confecção das peças;
- Preparar a sala para realização das oficinas;
- Auxiliar no controle da frequência dos participantes;
- Auxiliar na organização de feira anual de artesanato, no final do ano (exposição e venda dos materiais
produzidos nas oficinas).
- Realizar relatório sobre cada oficina após a realização das mesmas;
- Auxiliar na divulgação do projeto para comunidade discente;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação semestral;
- 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:
- Interessar-se pela proposta do projeto
- Ser artesão
- Produzir artigos com material reciclável
- Disponibilidade de dedicação de 15 horas semanais ao projeto.
Perfil do candidato:
- Habilidade com artesanato, de preferência com material reciclável
- Habilidade em trabalhar com grupo
- Liderança
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Iniciativa
- Criatividade
- Comunicação
- Organização
- Planejamento
Forma/etapas de seleção:
- Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Dia 11 de abril de 2017 às 9 horas na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE).
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ANEXO III - 59 - Ritmos e elementos do Maracatu de Baque Virado
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista extensionista deverá fazer a mediação entre o coordenador e o grupo Muiraquitã, apresentar
demandas ao coordenador tais como pedido de material para o grupo, lista de chamadas de atividades
para horas formativas, verificar eventos para solicitação de transportes e cuidar das redes sociais de
divulgação do grupo.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser aluno regularmente matriculado da graduação da Unifal, não possuir nenhuma outra modalidade de
bolsa.
Perfil do candidato:
Conhecimento prático, técnico e teórico da prática de Maracatu de Baque Virado.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Campus sede da UNIFAL em Alfenas, sala V401b, 22 de fevereiro as 14:00.
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ANEXO III - 60 - RODA DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA: ESPAÇO DE PARTILHA E PROMOÇÃO DE
SAÚDE
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- Preparar a sala para realização das rodas e materiais para serem utilizados nas rodas;
- Controlar frequência dos participantes;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação semestral;
- Realizar apreciação com os terapeutas e co-terapeutas após cada roda de TCI;
- Realizar relatório sobre cada roda após a realização das mesmas;
- Divulgar o projeto para comunidade acadêmica e comunidade externa;
- 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:
- Interessar-se pela proposta do projeto;
- Ter participado de alguma roda de TCI oferecida na Universidade;
- Disponibilidade de dedicação de 15 horas semanais ao projeto.
Perfil do candidato:
- Habilidade para trabalhar em grupo
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Iniciativa
- Comunicação
- Organização
- Planejamento
- Solidariedade
- Ouvir e não julgar o próximo.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Dia 11 de abril de 2017 às 14 horas na sala N 505 (Prédio da Medicina, 5º Andar).
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ANEXO III - 62 - Saúde do Atleta
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Dentre as responsabilidades do aluno bolsista, é possível destacar:
Auxiliar o coordenador no planejamento e na execução do programa e projetos;
Participar de reuniões com o coordenador do programa e projetos para debater articulações
sociais para o alcance do público alvo;
Ser responsável por verificar os materiais necessários para as atividades do grupo e pelo controle
da presença dos demais integrantes;
Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem;
Auxiliar na organização do I Simpósio em Saúde do Atleta.
Ser responsável por apresentar o projeto em eventos locais, regionais ou nacionais de extensão;
Realizar os atendimentos clínicos supervisionados que ocorrerão fora do horário normal de aula
dos discentes, nas segundas, terças, quartas e quintas das 17h00 às 18h00, exclusivo para o
bolsista do projeto Atleta sem dor;
Realizar os atendimentos fisioterapêuticos em campo/quadra, sendo que este atendimento terá
seu cronograma alinhado com os horários de cada competição, exclusivo para o bolsista do projeto
Atleta sem dor;
Confecção de pôster para divulgação do programa e dos projetos junto às equipes desportivas da
cidade de Alfenas, assim como, nas indústrias locais que apoiam o esporte.
Número de bolsistas/bolsas:
O quantitativo de bolsas disponibilizadas por este programa é de 16 (dezesseis) bolsas, que serão divididas
da seguinte forma:
1 vaga para o programa saúde do atleta com o quantitativo de 4 bolsas.
1 vaga para o projeto Atleta sem Dor com o quantitativo de 6 bolsas.
1 vaga para o projeto Liga Multidisciplinar Desportiva com o quantitativo de 6 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
Curso: Fisioterapia
Período: estar cursando a partir do 6º período do curso de fisioterapia.
Coeficiente de aproveitamento: igual ou superior a 7,00 (seis).
Perfil do candidato:
O discente deverá ter conhecimento específico em Ortopedia e Traumatologia I e II. Apresentar
habilidades e competências para trabalhos com Power Point, Excell, Word, Acrobat Reader, Windows
Movie Maker.
No caso específico do bolsista para o projeto Atleta sem dor, além dos conhecimentos, habilidades e
competências acima relatados, deverá ainda apresentar experiência prévia, de participação no projeto
Atleta sem dor, de no mínimo 1 ano.
Forma/etapas de seleção:
A seleção dos bolsistas deste programa ocorrerá por meio de entrevista e análise de currículo.
Local, data e hora da seleção:
Local: Laboratório III do prédio A – Unidade II (Pinheirinho)
Data: 07/04/2017
Horários:
Das 14:00 às 15:00 horas – Candidatos à vaga do programa Saúde do Atleta (4 bolsas)
Das 15:30 às 16:30 horas – Candidatos à vaga do projeto Liga Multidisciplinar Desportiva (6 bolsas)
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Das 17:00 às 18:00 horas – Candidatos à vaga do projeto Atleta sem Dor (6 bolsas).
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ANEXO III - 63 - Scratch nas Escolas
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Participar presencialmente das aulas e auxiliar no desenvolvimento do material do CURSO: Scratch nas
Escolas - 2 horas semanais por 8 meses.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando no mínimo o terceiro semestre do Bacharelado de Ciência e Tecnologia ou estar em
qualquer período das engenharias do campus Poços de Caldas.
Perfil do candidato:
Saber o básico na linguagem de programação Scratch.
Forma/etapas de seleção:
Prova prática de Scratch no laboratório.
Local, data e hora da seleção:
Campus Poços de Caldas - Laboratório de Informática 2 (B205), 22/02/2017, 14:00 horas.
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ANEXO III - 64 - Scratch nas escolas – Estudantes
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Participar presencialmente das aulas e auxiliar no desenvolvimento do material do CURSO: Scratch nas
Escolas – estudantes - 2 horas semanais por 8 meses.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando no mínimo o terceiro semestre do Bacharelado de Ciência e Tecnologia ou estar em
qualquer período das engenharias do campus Poços de Caldas.
Perfil do candidato:
Saber o básico na linguagem de programação Scratch.
Forma/etapas de seleção:
Prova prática de Scratch no laboratório.
Local, data e hora da seleção:
Campus Poços de Caldas - Laboratório de Informática 2 (B205), 22/02/2017, 14:00 horas.
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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 1:
1.
Manter atualizada a página do grupo no facebook, atuando na divulgação do Projeto;
2.
Responder mensagens e administrar amizades na página do Madrigal e no gmail;
3.
Verificar oportunidades para concursos e apresentações fora de Alfenas;
4.
Auxiliar na organização dos Concertos;
5.
Manter atualizada a agenda de apresentações;
6.
Organizar o acervo de partituras, fotos e vídeos, no Google Drive;
7.
Auxilia o regente na seleção de novos integrantes;
8.
Organizar a sala para os ensaios;
9.
Manter organizada e atualizada a pasta de partituras;
10.
Fazer o controle de entrega de material e uniformes;
11.
Auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades.
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: para atuar no Projeto de Extensão “Madrigal Renascentista” - 8 bolsas;
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 1: ser madrigalista.
Bolsista 2: ter atuado como músico da Camerata Theophillus em 2016.
Perfil do candidato:
Bolsista 1:
O candidato deve apresentar as seguintes habilidades e competências: criatividade, pró-atividade,
organização e responsabilidade.
Bolsista 2:
Ter residência em Alfenas/MG;
Disponibilidade para viagens frequentes para apresentações da Camerata Theophillus;
Facilidade de comunicação e articulação interpessoal;
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Disponibilidade de 20 horas semanais.
Forma/etapas de seleção:
Bolsista 1: entrevista
Bolsista 2:
1ª etapa: Análise de currículo acadêmico/profissional (obrigatória a apresentação de comprovação)
2ª etapa: entrevista
Local, data e hora da seleção:
Bolsista 1: Prédio L – sala L-209 A, dia 6 de março, às 16h00.
Bolsista 2:
Os currículos e comprovantes devem ser entregues na Proex, no ato da inscrição, até às 17h do dia 2 de
março, para uma pré-seleção;
Os candidatos selecionados para entrevista serão comunicados no dia 4 de março;
A entrevista será realizada no dia 6 de março, a partir das 9h, Prédio L – sala L-209 C.
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ANEXO III - 67 - UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE - UNATI
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
PROGRAMA UNATI - 2017
Projeto: 60+, REDES SOCIAIS
Coordenadora: Tábatta Renata Pereira de Brito
Projeto de Extensão “Vida Ativa”
Coordenadora: Luciana Maria dos Reis
Coordenadora-adjunta: Carolina Kousor
Projeto: Práticas de leitura na EPEJA: Tertúlia Literária Dialógica na UNATI
Coordenadora: Vanessa Cristina Girotto
Plano de trabalho:
Bolsista 1:
- Avaliação da rede de apoio social e condição de saúde dos idosos;
- Planejamento e condução de oficinas sobre o uso do Facebook para o compartilhamento de informações
sobre alimentação saudável;
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das ações
do projeto.
Bolsista 2:
- Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na verificação de materiais necessários para as
atividades do projeto “Vida Ativa”, no agendamento e controle da presença dos beneficiários;
- Participar na construção do relatório parcial do Projeto; 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;
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos grupos de
participantes;
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, outras instituições e comunidade
externa.
Bolsista 3:
Desenvolver atividades de leitura e escrita com pessoas jovens e adultas; participar dos grupos de estudos
da coordenadora do projeto; preparar as aulas e materiais didáticos e apresentá-las á coordenação para
monitoramento; realizar revisões bibliográficas e estudos sobre o tema do projeto; participar das ações e
atividades que se desdobrarão do projeto; participar do Simpósio Integrado da Unifal-MG; produzir textos
e pôster para apresentação em eventos de extensão; cumprir as obrigações do bolsista conforme edital
PROBEXT.
Número de bolsistas/bolsas:
As bolsas serão distribuídas da seguinte forma:
Projeto 60+, REDES SOCIAIS: será selecionado 01 bolsista para receber 06 bolsas.
Projeto Vida Ativa: será selecionado 01 bolsista para receber 07 bolsas.
Projeto Práticas de leitura na EPEJA: Tertúlia Literária Dialógica na UNATI: será selecionado 01 bolsista para
receber 07 bolsas.
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Requisitos para a candidatura:
Bolsista 1:
Estar regularmente matriculado em qualquer período dos cursos de Nutrição ou Ciência da Computação.
Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco).
Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão.
Não ser beneficiário/a de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, instituições
públicas e privadas.
Bolsista 2:
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar cursando do quinto ao nono período do curso de fisioterapia
da UNIFAL-MG.
Bolsista 3:
Aluno ou aluna cursando Pedagogia e ou qualquer curso de licenciatura a partir do terceiro período.
Perfil do candidato:
Bolsista 1:
Experiência de utilização do Facebook e domínio de suas ferramentas. É importante que se tenha empatia
por pessoas idosas, boa comunicação e capacidade de relacionamento interpessoal.
Bolsista 2:
- Disponibilidade de, pelo menos, duas horas semanais para se dedicar ao projeto e elaborar atividades;
- Ter participado dos Projetos de extensão envolvidos no Programa anteriormente;
- Ter sido aprovado na disciplina de cinesiologia do curso de fisioterapia da UNIFAL-MG;
- Ter facilidade em atualizar a página do facebook do grupo.
Bolsista 3:
- Habilidade para trabalhar com pessoas adultas;
- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender
- Ter disponibilidade de 20h semanais para desenvolver o trabalho;
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar do
grupo de estudos da coordenadora do projeto.
Forma/etapas de seleção:
Projeto 60+, REDES SOCIAIS:
Entrevista individual e análise do histórico escolar.
Projeto Vida Ativa:
A seleção do bolsista será realizada por meio de Entrevista
Projeto Práticas de leitura na EPEJA: Tertúlia Literária Dialógica na UNATI:
1ª etapa: Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação)
2ª etapa: entrevista
3ª etapa: Experiência com alfabetização (projetos, estudos etc)
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Local, data e hora da seleção:
Projeto 60+, REDES SOCIAIS:
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional da Faculdade de Nutrição
Data: 04/04/2017
Horário: 11h
Projeto Vida Ativa:
Local: sala de discussão da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL-MG – Campus II
Data: 23/02/2017
Horário: das 8:00 às 11:00 horas
Projeto Práticas de leitura na EPEJA: Tertúlia Literária Dialógica na UNATI:
- A inscrição deverá ser realizada até o dia 21/02;
- O resultado dos candidatos selecionados para entrevista será divulgado no dia 22/02;
- A entrevista com os selecionados será realizada no dia 23/02, no horário das 15:00h às 17:00, na sala
V208, do Instituto de Ciências Humanas e Letras
- O resultado final será divulgado no dia 03/03.
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ANEXO III - 69 - Vivência entre piscicultores e universidade para a melhoria da produção de peixe e
qualidade da água
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O bolsista deve participar do planejamento das atividades e levantamento de dados com os Piscicultores
do município de Alfenas e região, de cursos com o público alvo e da avaliação dos resultados das ações.
Para isso, ele deve ter disponibilidade para:
- Visitas nas propriedades para a troca de conhecimento e conscientização por meio de cursos de formação
com os piscicultores;
- Participar na organização e discussão dos resultados e na divulgação em eventos científicos;
- Participar nos grupos de estudos da área.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses.
Requisitos para a candidatura:
- Estar cursando Biologia, Química ou áreas afins e possuir conhecimentos relativos às atividades, assim
como ensino de ciências e da literatura sobre divulgação científica;
- Ter disponibilidade para as reuniões semanais e apresentar uma tabela mostrando a disponibilidade de
15 horas semanais para realização das atividades do projeto.
Perfil do candidato:
Deve apresentar a habilidade de trabalhar em equipe, aptidão ou boa desenvoltura em apresentações
frente ao público-alvo, habilidade de escrita para a elaboração dos materiais. Apresentar interesse e
disponibilidade de tempo e conhecimento para realizar as ações na área de extensão.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo, histórico escolar e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Laboratório de Limnologia, 21/02/2016 de 8:00 h as 11:00 h.
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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 ENEM –
2017 da UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
Campus Alfenas: 21 bolsistas (20 para vaga de educador e 01 para a vaga de gestão)
Campus Poços de Caldas: 09 bolsistas (para vaga de educador)
Campus Varginha: 09 bolsistas (para vaga de educador)
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:
Para vaga de educador: o candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência de docência na área
da disciplina; espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Para vaga de gestão: espera-se também que a/o candidata/o tenha experiência com atividades de
administração, organização e planejamento.
Forma/etapas de seleção:
1) Para a vaga de gestão: no momento da inscrição, o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição
preenchida e assinada (Anexo I), o Histórico Escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG e o
Currículo Vitae. A seleção terá como primeira etapa a análise do Currículo Vitae e do Histórico Escolar. A
segunda etapa consistirá em uma entrevista sobre assuntos relacionados ao projeto.
2) Para as vagas de educadores:
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.
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2.1. Etapas da Seleção:
1.
2.

Prova Didática e entrevista: 10 pontos
Prova de Títulos: 10 pontos

2.2. Critério de Seleção:
2.2.1. Prova Didática e entrevista.
O candidato deverá ministrar uma aula referente a conteúdos do Ensino Médio entre 10-20 minutos (tema
livre e pertinente ao ENEM). Três cópias do plano de aula devem ser entregues à banca no início da prova
didática. Não será permitido uso de projetor multimídia. Após a aula o candidato será entrevistado sobre
assuntos relacionados ao projeto. 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

1,0

2

Clareza na apresentação

1,0

3

Adequação do conteúdo para alunos de Ensino Médio

1,5

4

Desenvolvimento sequencial da exposição

1,0

5

Uso adequado dos recursos didáticos

1,0

6

Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais

1,0

7

Cumprimento do tempo previsto da aula

0,5

8

Domínio do conteúdo

1,5

9

Naturalidade

0,5

10

Uso correto da língua portuguesa

1,0

Total

10,0
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2.2.2 Prova de Títulos.
O candidato deverá apresentar comprovantes, segundo pontuação descrita no Quadro 02.

Quadro 02. Critérios relativos à Prova de Títulos.
Indicadores
1 Monitoria na graduação (máximo 120 horas)

Pontuação
1,0 p/ cada 60 hs

2 Participação em Projetos de Extensão

1,0 p/Semestre

3 Experiência Didática (Ensino Médio ou Fundamental)

3,0 p/Semestre

4 Experiência Didática (Cursinhos preparatórios)

3,0 p/Semestre

Local, data e hora da seleção:
As inscrições para seleção serão até às 14h00 do dia 17/02/2017. O resultado das inscrições será publicado
dia 20/02/2017. A prova didática e a entrevista serão realizadas a partir do dia 21/02/2017, em salas e
horários que serão divulgados posteriormente, junto ao resultado das inscrições. O resultado final será
publicado a partir do dia 02/03/2017.
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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

