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ADITIVO II – ALFENAS 

 

ATENÇÃO! As seleções objetos deste Aditivo serão realizadas de forma remota. 

Deste modo, a documentação solicitada para inscrição deverá ser anexada no 

formulário, no ato de inscrição, mesmo que também tenha sido solicitado o envio 

por e-mail. 

 

 
09 - ENACTUS UNIFAL-MG - ANO 2020 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Plano de trabalho: 
Participar de todas as reuniões do Time Enactus Unifal 
Cada um dos 3 bolsistas atuará diretamente em um dos projetos em execução do Time: Ecoar, 
Botando Reparo e Hope. O quarto bolsista selecionado, atuará junto as diretorias, auxiliando 
nas atividades de cada diretoria. 
Todos os bolsistas deverão participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG 
Elaborar relatório final. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 4 bolsistas por 2 meses 
 

Requisitos para a candidatura: Ser membro efetivo do Time ENACTUS-UNIFAL, tendo sido 
aprovado em processo seletivo. 
 

Perfil da/do candidata/candidato: Compromisso, responsabilidade, assiduidade, espírito de 
liderança, empreendedor e senso crítico. 
 

Forma/etapas de seleção: Análise de documentação solicitada no Edital e entrevista via 
Whatsapp. 
O processo seletivo será realizado em duas etapas sendo a primeira a análise do histórico 
escolar (anexado ao formulário online de inscrição) e a segunda etapa, a entrevista, será 
realizada por Whatsapp. O horário será pré-agendado com cada candidato pelo número de 
telefone disponibilizado no formulário de inscrição. 
 

Local, data e hora da seleção: Entrevistas no dia 13/05/2020, on line, horário: 14 às 18hs, o  
horário será pré-agendado com cada candidato. 
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25 - SEMEANDO A TERRA: AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA AGROECOLÓGICA E DA 

SOBERANIA ALIMENTAR NO SUL DE MINAS GERAIS 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Plano de trabalho: O programa tem por objetivo articular ações de extensão que serão 

desenvolvidas por meio de parcerias entre a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e 

coletivos agroecológicos do Sul de Minas Gerais, acampados e assentados da Reforma 

Agrária com a intenção de criar alternativas ao modelo de alimentação hegemônico. 

Compõem o programa os projetos “Circuitos curtos de agroecologia: produção, cultura e 

comercialização de alimentos no Sul de Minas Gerais” e “Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP): fomentando experiências agroecológicas em Caldas-MG”, além dos eventos “Jornada 

Universitária em Defesa da Reforma Agrária” (JURA) e “Encontro Regional de Agroecologia”. 

Com o programa serão geradas e/ou aprimoradas atividades que envolvem a cadeia 

agroecológica, oficinas de combate ao uso de agrotóxicos, manejo agroecológico e 

produção de fitoterápicos a partir de plantas medicinais e aromáticas, a fim de desenvolver 

a soberania alimentar no Sul de Minas Gerais. Dentre as ações, destaca-se a FACU (Feira 

Agroecológica e Cultural da Unifal), mas também outras ações, especialmente com o intuito 

de contribuir com a geração de renda nas unidades de produção camponesas e a oferta de 

alimentos saudáveis para a população.  

Objetivo geral  

 Articular ações de fortalecimento da cadeia agroecológica e da soberania alimentar 

no Sul de Minas Gerais. 

Objetivos específicos  

 Promover a Agroecologia e a soberania alimentar como modelos de organização para 

o sistema agroalimentar regional; 

 Fortalecer parcerias entre a UNIFAL-MG, movimentos sociais, grupos de produtores 

ou de consumidores e outros coletivos que atuam em defesa da agricultura 

camponesa e da alimentação saudável no Sul de Minas Gerais; 

 Estimular o envolvimento de discentes de diversos cursos da UNIFAL-MG com as 

atividades do programa; 

 Oferecer oficinas e atividades culturais que abordem direta ou indiretamente os 

temas da Agroecologia e da soberania alimentar; 

 Apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva das plantas medicinais e aromáticas a 
fim de promover a autonomia e geração de renda das mulheres, assentadas e 
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acampadas, integrantes do coletivo de “Mulheres Raízes da Terra” em Campo do 
Meio. 

Número de bolsistas/bolsas: serão selecionados 2 bolsista para o projeto “Circuitos curtos 

de agroecologia: produção, cultura e comercialização de alimentos no Sul de Minas Gerais”. 

Para cada bolsista serão fornecidas 7 bolsas. 

Requisitos para a candidatura: ser discente do Curso de Farmácia. 

Perfil da/do candidata/candidato: o candidato selecionado deverá ter proatividade, 

interesse, responsabilidade, comprometimento e disposição para trabalhos em equipe. A 

experiência com a temática dos projetos será considerada como critério classificatório, 

considerando os conhecimentos em plantas medicinais, extratos vegetais e formulações 

fitoterápicas. Os candidatos deverão ter cursado as disciplinas de Farmacobotânica, 

Farmacognosia e Farmacotécnica I. 

Forma/etapas de seleção: a seleção se dará por meio de análise do histórico escolar e, da 

média das notas das disciplinas de Farmacobotânica, Farmacognosia e Farmacotécnica I. Em 

caso de empate, o maior coeficiente acadêmico será considerado. 

Local, data e hora da seleção: A seleção será realizada no dia 15 de maio. 
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26 – TODA MÚSICA PARA TODOS - 2020 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Projeto Camerata Theophillus 
 
A Camerata Theophillus é uma orquestra de câmara, criada a partir do desejo de um grupo de músicos de 
obter um aperfeiçoamento musical técnico e artístico de peças mais delicadas e refinadas do repertório 
erudito, o que se torna complicado em uma formação em grande orquestra. Apoiados pela Pró-Reitoria 
de Extensão da UNIFAL-MG, a Camerata foi então registrada como um projeto de extensão. Está inserida 
no contexto da formação acadêmica e acolhe em sua constituição alunos dos cursos de graduação 
oferecidos pela instituição e membros da comunidade externa.  
 
Plano de Trabalho: 
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.         Apresentar o projeto no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
5. Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;  
6. Acompanhamento constante das atividades do projeto; 
7. Auxiliar o regente na seleção de peças; 
8. Atuar como um interlocutor direto entre os integrantes da camerata e o coordenador do projeto; 
9. Controlar empréstimos de instrumentos musicais, partituras e outros materiais, realizados pelos 
membros da camerata; 
10.       Controlar a frequência dos membros da Camerata Theophillus; 
11. Atuar na divulgação do projeto; 
12.  Atuar no apoio de produção nos ensaios e concertos; 
13. Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelo 
coordenador; 
14. Contribuir para o desenvolvimento do projeto durante o período de distanciamento social por meio de 
tecnologias da informação e comunicação. 

Número de bolsistas/bolsas:  
As bolsas serão distribuídas da seguinte forma: 
Bolsista 1: para atuar no Projeto de Extensão “Camerata Theophillus” - 01 bolsista por 8 meses, , podendo 
ser chamados outros bolsistas (desde que classificados nesta ou em outra seleção) à critério da 
coordenação do projeto. 

Requisitos para a candidatura: 
Bolsista 1: Ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG e ser 
músico da Camerata Theophillus. 

Perfil do candidato:  
Bolsista 1:  
Ter residência em Alfenas/MG; Disponibilidade para viagens frequentes para apresentações da Camerata 
Theophillus; Facilidade de comunicação e articulação interpessoal; Disponibilidade de 20 horas semanais. 

Forma/etapas de seleção: 
Bolsista 1: entrevista 

Local, data e hora da seleção:  
Dia 14 de Maio, a partir das 14h, em Sala Virtual a ser definida pela coordenação. O endereço de acesso à 
sala virtual será encaminhado por e-mail aos inscritos. A documentação necessária para inscrição ao 
processo de seleção de bolsistas, deverá ser encaminhada também para o e-mail: Ivanei.salgado@unifal-
mg.edu.br. 

 

mailto:Ivanei.salgado@unifal-mg.edu.br
mailto:Ivanei.salgado@unifal-mg.edu.br
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28 – UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE - UNATI 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Projeto Vida Ativa 

Plano de trabalho:  

 Recrutamento de alunos voluntários para o projeto e treinamento dos mesmos 

quanto aos instrumentos utilizados para avaliação dos idosos 

 Revisão de literatura com os seguintes temas: envelhecimento, quedas em idosos e 

medidas de prevenção e promoção de saúde na terceira idade. 

 Elaboração de cartilhas de orientações domiciliares para prevenção de quedas, 

prevenção de doenças cardiovasculares, orientações posturais e alongamentos. 

 Buscar parcerias com outros cursos para promover palestras, oficinas e roda de 

conversa em relação a alimentação saudável, cuidados odontológicos, praticas 

integrativas e complementares, uso indiscriminado de medicamentos e prevenção de 

quedas. Visando a promoção de interdisciplinaridade de forma benéfica ao 

participante. 

 Iniciação cientifica para avaliar os efeitos da prática de exercícios físicos na terceira 

idade, firmando o princípio de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

 Realizar apresentação de trabalhos no Simpósio Integrado e em eventos externos a 

Unifal para apresentar resultados do projeto 

 Realizar reuniões mensais com os participantes do projeto para esclarecer dúvidas e 

manter todos atualizados com discussões científicas sobre os temas propostos pela 

ação de extensão e pesquisa. 

 Atualizar e interagir com idosos, familiares de idosos e alunos em rede social e grupo 

online do projeto. 

Com os participantes nas sextas-feiras (após retorno das atividades acadêmicas):  
 

 Realizar em todos os encontros monitorização dos sinais vitais (pressão arterial, 

frequência cardíaca e frequência respiratória) e também a saturação de oxigênio pré 

e pós intervenção. 

 Avaliar os idosos a cada 3 meses quanto a independência funcional, condicionamento 

cardiorrespiratório, força muscular periférica e força muscular respiratória, 

mobilidade funcional e risco de sarcopenia. 
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 Realizar em todos os encontros exercícios de aquecimento, alongamento, 

condicionamento cardiorrespiratório, força muscular e relaxamento.  

 Promover o diálogo com os participantes para devolutiva dos mesmo em relação as 

ações desenvolvidas promovendo a interação dialógica com os participantes. 

 Realizar atividades lúdicas para manutenção da memória, coordenação motora e 
socialização. 
 

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

Requisitos para a candidatura: ser discente do curso de Fisioterapia; ter cursado as disciplinas 
Cinesioterapia e Cinesiologia. 
 

Perfil da/do candidata/candidato: Discentes com iniciativa, responsabilidade e compromisso 
e que tenham postura empática, educada e atenciosa com pessoas de terceira idade.  

Forma/etapas de seleção:  
 
A seleção será por análise dos critérios abaixo. O aluno deverá enviar por e-mail as 
seguintes informações (com comprovantes-histórico e certificados): 
 

 Nome do Discente: ______________________________________ 

 Período/Curso:__________________________________________ 
  

 Informar se já cursou/cursando ou não as Disciplinas abaixo:  
 
(    ) Sim  (    ) Não   (    ) Cursando 
 

 
Cinesiologia 

 
(    ) Sim  (    ) Não   (    ) Cursando 
 
 

 
Cinesioterapia 

 

 Informar se já participou do Projeto Vida Ativa: (     ) Sim  (    ) Não  
 

 Se Sim:  
 

 Por quantos semestres:_________________________________________ 
 

 Ficou responsável por quais atividades (descrever brevemente abaixo) 
 

 Apresentou trabalhos ou o próprio Projeto em Eventos?  (Descrever-Títulos e 
eventos) 

 

Local, data e hora da seleção:  O processo seletivo será realizado por análise documental. 
As informações acima deverão ser enviadas para o e-mail institucional 
carolina.kosour@unifal-mg.edu.br . A seleção será feita no dia 12/05/2020  

 

mailto:carolina.kosour@unifal-mg.edu.br

