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ADITIVO III – 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. 
 

21 – PROGRAMA DE AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOBERANIA ALIMENTAR 

(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 de Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar, 

vem consolidar as atividades que já acontecem em conjunto, entre os projetos de extensão 

da Horta Comunitária, Nutrir Arte e Sistemas Agroflorestais, assim, buscando o 

fortalecimento das ações e um maior alcance das atividades propostas. Assim, o Programa de 

Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar, vai trabalhar com a população de 

Alfenas e região e da UNIFAL–MG. O modelo adotado pelo programa será o de 

Sustentabilidade, nas comunidades participantes, promovendo a Educação Ambiental, 

Conscientização sobre os riscos do uso de agrotóxicos, e a Segurança Alimentar e Nutricional 

e a produção de alimentos em Sistemas Agroflorestais. As ações de sustentabilidade no 

campus passam pelo envolvimento da comunidade que diariamente frequenta a 

universidade, assim como a comunidade do entorno em que ela está inserida. 

      Nestes tempos de pandemia, as ações vão se concentrar de forma on-line, buscando os 

mesmos objetivos, de forma a contribuir com o desenvolvimento das comunidades e da 

extensão universitária. No entanto, atividades presenciais podem ocorrer, quando 

necessário, tomando todos os cuidados de segurança recomendados pelos órgãos oficiais de 

saúde.  

 

Número de bolsistas/bolsas: 

 

 02 bolsistas por 3 e 4 meses para o projeto "Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como 

estratégia de educação alimentar e nutricional" - Requisito: ser discente do Curso de 

Nutrição. 

02 bolsistas por 3 e 4 meses respectivamente para o projeto “Sistemas agroflorestais como 

ferramenta para a produção de alimentos e conservação da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos”. Requisito: ser discente do Curso de Ciências Biológicas. 

02 bolsistas por 3 e 4 meses para o projeto " Horta comunitária para promoção de educação 

ambiental e Segurança alimentar e nutricional" Requisito: ser discente regularmente 

matriculado em cursos de graduação da UNIFAL-MG.  

     Ressaltando-se que haverá revezamento da bolsa neste período mediante destaque na 

participação das atividades atendendo aos critérios de proatividade e cooperação 

 
 

Requisitos para a candidatura:  
-"Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como estratégia de educação alimentar e 

nutricional" - Requisito: ser discente do Curso de Nutrição. 
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-“Sistemas agroflorestais como ferramenta para a produção de alimentos e conservação da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos”. Requisito: ser discente do Curso de Ciências 

Biológicas. 

- Horta comunitária para promoção de educação ambiental e Segurança alimentar e 

nutricional" Requisito: ser discente regularmente matriculado em cursos de graduação da 

UNIFAL-MG.  

 

Perfil da/do candidata/candidato: 
O aluno deverá ter as seguintes habilidades e competências: proatividade, interesse, 

responsabilidade, comprometimento e deve ter o perfil de trabalho em equipe. A experiência 

com a temática do projeto será considerada como critério classificatório, deixando claro que 

não é eliminatório.  

 

Forma/etapas de seleção:  

1) Análise de carta de intenção (*), na qual o candidato apresenta os motivos e 

interesses em participar do programa, bem como indica o projeto de extensão ao 

qual concorrerá à bolsa.  

2) Análise de histórico escolar (*)  

3) Análise de curriculum vitae, formato Lattes (*).  

 

(*) O candidato deverá entregar os documentos a serem analisados no momento da inscrição 
 

Local, data e hora da seleção: A seleção ocorrerá no dia 10 de julho das 9:00h as 16:00h, 
com avaliação dos documentos pelos coordenadores dos projetos de forma on-line devido 
à excepcionalidade ocasionada pela pandemia.  
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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 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 e a soberania alimentar no Sul de Minas 

Gerais, dentre elas 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 

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

considerando os conhecimentos em plantas medicinais, extratos vegetais e formulações 

fitoterápicas.  

Forma/etapas de seleção: a seleção se dará por meio de análise do histórico escolar. Em 

caso de empate, o maior coeficiente acadêmico. 

Local, data e hora da seleção: Laboratório de Plantas Medicinais, 14/07, às 8:00h. 
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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: Línguas estrangeiras e suas culturas – socialização e aprendizagem 
Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda Aparecida Ribeiro 
Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Italo Oscar Riccardi León 

Plano de trabalho:  
1) Elaboração de atividades culturais para ser inserido no Grupo da UNATI no WhatsApp, 

conforme calendário da coordenação geral;  
2) Elaboração de atividades de inglês e/ou espanhol para as turmas específicas;  
3) Realização de leituras sobre o ensino de línguas estrangeiras para a Terceira Idade; 
4) Elaboração de Material didático: enquanto houver o isolamento, as atividades serão 

online; caso haja atividades presenciais, o material poderá ser impresso e entregue 
em sala de aula. 

5) Apresentação trabalho no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
6) Elaboração de uma atividade a ser apresentada na festa de confraternização e final 

de ano da UNATI (caso haja atividades presenciais); 
7) Elaboração de relatório final. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 01 
 

Requisitos para a candidatura: 
Ser discente do curso de Letras, com habilitação em espanhol e/ou inglês. 
O candidato deve ter acesso à internet e celular com WhatsApp para a elaboração e 
desenvolvimento das atividades remotas. 
Conhecimento básico e manuseio de ferramentas tecnológicas interativas para comunicação 
virtual. 

Perfil da/do candidata/candidato: 
1) Ser discente do Curso de Letras, com habilitação em língua espanhola e/ou língua 

inglesa; 
2) Ter conhecimento básico da(s) língua espanhola e/ou língua inglesa; 
3) Ter assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades propostas; 
4) Conhecimento básico e manuseio de ferramentas tecnológicas interativas para 

comunicação virtual. 

Forma/etapas de seleção: 
1) Análise de documento (eliminatória); 
2) Redação: o candidato deve apresentar-se, indicar e-mail e número de celular com 

WhastsApp válido, descrever qual seu interesse pelo projeto, relatar se já teve 
experiências atividades à terceira idade e detalhar quais suas experiências com 
ensino de língua estrangeira, não importando a faixa etária dos alunos. O texto deverá 
ter entre 2 a 3 páginas, escritas em Arial 12, entre linhas 1,5 (classificatório); 

3) Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 07 de julho, das 14h às 17h. O horário 
será pré-agendado com o candidato. 
OBSERVAÇÃO: Em caso de empate, será considerado o maior coeficiente acadêmico. 
O discente selecionado em primeiro lugar deste edital fará jus bolsa disponibilizada 
pela PROEX. Os demais candidatos selecionados ficarão na listagem de candidatos 
pré-selecionados e por ordem da classificação serão convidados para participar como 
voluntários, se assim o desejarem. 

Local, data e hora da seleção: 
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Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 07 de julho, das 14h às 17h. O horário será pré-
agendado com o candidato. 

 

Projeto: Oficinas Interativas de Arte e Cultura: de Corpo e Alma 
Coordenadora: Eliane Garcia Rezende 
Coordenadora Adjunta: Daniela Braga Lima 

Plano de trabalho: Os bolsistas deverão se responsabilizar e executar com zelo as seguintes 
atividades, com dedicação de 15h semanais, conforme estabelecido no Edital da Seleção da 
Bolsistas de Extensão, publicado pela PROEX. 

 Desenvolver ou procurar vídeos, de tamanho curto, com temas inerentes ao projeto 
(artesanato, dança circular, musica, desafios de memória, e voltados à promoção da 
saúde da pessoa idosa e publicar no grupo após apreciação da coordenação do 
projeto; 

 Participar do registro de jogos e materiais didáticos estimulando a saúde emocional 
e mental dos participantes; 

 Participar da escrita de materiais de publicação: artigos, relato de experiência, 
resumo para eventos científicos, registro de materiais didáticos etc.; 

 Participar das atividades inerente ao Programa UNATI (eventos); 

 Participar das reuniões virtuais do Projeto de Extensão por meio dos softwares e 
aplicativos de distribuição gratuita: WhatsApp® ou Skype®, ou outro; 

 Auxiliar nas atividades administrativas do Projeto de Extensão: escrita de atas, pautas 
para as reuniões, lista de presença etc.; 

 Participar ativamente do grupo de WhatsApp com os participantes do Grupo UNATI, 
auxiliando na educação em saúde, tirando dúvidas, prestando assistências e 
informações sobre as atividades que auxiliem à saúde e ao enfrentamento ao COVID-
19; 

 Auxiliar na gestão das mídias sociais criadas para este Projeto de Extensão; 

 Atender a outras demandas identificadas ao longo da execução do Projeto. 
Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas / 4 bolsas para cada 
 

Requisitos para a candidatura: ser estudante regularmente matriculado na UNIFAL-MG 

Perfil da/do candidata/candidato: Pró-atividade para tomada de decisões, criatividade, bom 
desempenho em trabalho de equipe, liderança, desenvoltura para falar em público, 
conhecimento na área da saúde, sendo altamente desejável a experiência no trabalho com 
idosos.  

Forma/etapas de seleção:  
Envio da documentação solicitada neste item aos seguintes endereços de email: 
elianeg1202@gmail.com 
danibraga6@gmail.com 
tabatta_renata@hotmail.com 
 
Lista de documentos: 

1. Comprovante atual de matrícula (pode ser um print do sistema acadêmico da UNIFAL-
MG, demonstrando as disciplinas atualmente matriculadas); 

2 Carta de interesse no formato (doc – extensão do software Word) com a seguinte 
formtação: Fonte: Arial, 12; margens: 2,0 cm; espaçamento entre linhas: 1.5 linhas; 
tamanho máximo: 1 lauda (impreterivelmente).  

 

 A carta de interesse deve conter os seguintes itens: 

mailto:elianeg1202@gmail.com
mailto:danibraga6@gmail.com
mailto:tabatta_renata@hotmail.com
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a) Apresentação (nome completo, e-mail, telefone para contato, número de 
matrícula) 

b) as motivações para se integrar a equipe de ação; 
c)  as possíveis contribuições ao projeto; 
d) as disponibilidades de horários para dedicação às atividades 

 
3. Proposta de cronograma de trabalho, informando os horários disponíveis para 

dedicação ao Projeto de Extensão, informando como poderia cumprir a carga horária 
especificada no edital de seleção de bolsista, equivalente a 15 horas / semana. 

A documentação deverá ser enviada, necessariamente, até o dia 01/07/2020 (primeiro de 
julho de dois mil e vinte) até às 11h 00 am (horário de Brasília) para todos os e-mails 
informados neste item. 

Local, data e hora da seleção:  
Envio dos documentos solicitados aos endereços de e-mail mencionados no campo 
“FORMA/ETAPA DE SELEÇÃO” até o dia 01/07/2020, impreterivelmente, às 11h 00 a.m. 
(horário de Brasília). A análise da documentação e seleção se iniciará no mesmo dia. 
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39 – PROGRAMA AÇÕES DIALÓGICAS NO PRESÍDIO 

(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 das reuniões com os orientadores do programa; realizar revisões bibliográficas e estudos sobre 

a temática; participar das ações e atividades do programa e daquelas que se desdobrarão; tabular e 

analisar dados de pesquisa realizada durante o ano de 2019; 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:  

2 bolsistas por 4 meses (agosto a novembro de 2020) 

Requisitos para a candidatura: 

Requisitos desejáveis: Ter participado de grupos de estudos/pesquisa e/ou treinamento com os 

coordenadores das ações em 2019 e/ou ter experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado.   

Perfil da/do candidata/candidato: 

Habilidade para trabalhar com grupos sociais vulneráveis jovens e adultos; 

- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender 

- Ter disponibilidade de 10h semanais para desenvolver o trabalho; 

- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar de 

reuniões e de estudos com a coordenação do programa e com as coordenadoras de área. 

Forma/etapas de seleção: 

Análise do histórico escolar e/ou currículo (Vitae ou Lattes) e entrevista 

Local, data e hora da seleção: 

- O histórico escolar e/ou currículo (Vitae ou Lattes) deverá ser enviado até o dia da entrevista para o e-

mail do entrevistador, que será disponibilizado ao candidato na ocasião do agendamento da entrevista. 

- A entrevista será realizada por meio de vídeo chamada pelo whatsApp, a combinar com o candidato, de 

30/06/2020 a 10/07/2020 
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43 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE DA UNIFAL 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Plano de trabalho:  
- Realização de discussões de artigos quinzenais  
- Publicação em redes sociais semanais: atividades de técnicas orientais que abordam 
relaxamento, exercícios de equilíbrio físico e mental  
- Realização de 1ª Workshop em terapias complementares no mês de novembro 
- Criação de quiz de jogos interativos sobre práticas complementares em saúde 
- Criação de Lives sobre temas definido pela comunidade acadêmicas e externa  
- Realização de um manual de práticas integrativas complementares 

 

Número de bolsistas/bolsas: 23 
 

Requisitos para a candidatura: Ter participado de alguma atividade dentro programa e ter 
experiência em lidar com redes sociais  
 

Perfil da/do candidata/candidato: Ser comunicativos, interação com o público. 
 

Forma/etapas de seleção: Somente análise de documentação 
 

Local, data e hora da seleção: Skype - 30/06/2020 as 9h 
 

 


