EDITAL PROEX 01/2018 – Seleção de bolsistas 2018
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
2018
ANEXO III – 01 – AÇÕES DIALÓGICAS NO PRESÍDIO DE ALFENAS: EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Desenvolver atividades educativas e da área da saúde que auxiliem na reorganização política e pedagógica
do presídio, no sentido de contribuir para a consolidação das propostas transformadoras da estrutura
vigente. Desenvolver atividades de leitura e escrita; realizar rodas temáticas da área da saúde; auxiliar os
professores coordenadores em seus eixos temáticos (artes, alfabetização, leitura, escrita, saúde e
tecnologia); participar das reuniões com os orientadores do projeto; preparar as aulas e materiais didáticos
e apresentá-los à 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:
10 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Aluno ou aluna cursando Pedagogia e ou qualquer curso de licenciatura a partir do terceiro período; aluno
ou aluna da área da saúde; aluno de bacharel (tecnologia)
Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação
Perfil do candidato:
- 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 e com os coordenadores de área.
Forma/etapas de seleção:
 1ª etapa: Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação)
 2ª etapa: entrevista
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 Experiência com pessoas jovens e adultas (projetos, estudos etc.)
Local, data e hora da seleção:
 Primeira etapa: Análise do histórico: 15/02/18
 Resultado da análise: 16/02
 A entrevista com os selecionados na primeira etapa será realizada no dia 20/02, no horário das
15:00h as 17:00, na sala da V208, do Instituto de Ciências Humanas e Letras
•
O resultado final será realizado no dia 21/02
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ANEXO III – 03 - APLICATIVO MÃO NA RODA
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Geração de código no Android Studio da versão atual do software
Autenticação via Firebase
Comando por voz
Integração com Google Maps
Banco de dados para usuários e locais adaptados
Número de bolsistas/bolsas:
um bolsista, 4 bolsas
Requisitos para a candidatura:
estar cursando BCT
Perfil do candidato:
conhecimentos de desenvolvimento para a plataforma Android, bancos de dados
Forma/etapas de seleção:
Apresentação de histórico escolar, prova prática
Local, data e hora da seleção:
gabinete do coordenador, prédio J, campus Poços de Caldas, 19/02/2018, 19 horas
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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 7º 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: dia 27 de março às 11hs no laboratório de Patologia.
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ANEXO III – 06 - CIVITAS: PRÁTICAS E TEORIAS DO LITERÁRIO
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Perfil 1: Projeto Atentados Poéticos
Plano de trabalho:
- assistência à formação de grupos de leitura – 8h/semana
- manutenção da revista Arcimbodo – 1h/Semana
- promoção de eventos pontuais – 1h/semana
- participação nos seminários de estudos – 3h/semana
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 01/03/2018 a 30/11/2018
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
- uso de rede sociais;
Perfil do candidato:
- interessado nos estudos literários;
- engajado na divulgação de obras literárias junto a públicos pouco motivados para a leitura;
- hábil em falar em público;
- hábil no uso de redes sociais, blogs e páginas.
Forma/etapas de seleção:
Avaliação de curriculum.
Itens de apresentação obrigatória: histórico do curso; curriculum Lattes.
Item de apresentação facultativa: endereço de página ou blog pessoal.
Local, data e hora da seleção:
Sala V207
19/02/18 – segunda-feira
14h
(desnecessária presença do candidato, a seleção será feita apenas pelos documentos apresentados na
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inscrição)
Perfil 2: Projeto Histórias de quando a água chegou
Plano de trabalho:
- Participação nas reuniões de planejamento dos projetos do Programa, assim como das atividades a serem
desenvolvidas, incluindo as da parceria extensiva com a UFLA-MG (Lavras-MG).
- Desenvolvimento de pesquisa bibliográfica sobre narrativa oral e cinema documentário.
- Elaboração de roteiro para o segundo documentário Histórias de quando a água chegou.
- Elaboração de um artigo para revista na área da extensão.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 9 meses, a partir de 01 de março a 30 de novembro de 2018.
Requisitos para a candidatura:
 Ser discente do Curso de Letras regularmente matriculado na Universidade Federal de Alfenas.
 Ter tempo disponível mínimo de 15 h semanais.
 Possuir curriculum Lattes atualizado.
 Gostar de desenvolver atividades de campo e fazer entrevista (s).
 Acolação de grau do discente deverá estarprevista para 2019 ou após.
Perfil do candidato:
- interesse pela literatura e pela produção literária regional;
- interesse pelo cinema e também pelo documentário e sua abordagem/produção como gênero
cinematográfico;
- conhecimento básico de informática, manipulação de imagens e de ferramentas de edição, blogs, e/ou de
outras mídias digitais;
- capacidade de trabalho em grupo;
Forma/etapas de seleção:
Etapa I – Elaboração de um Memorial
O memorial deve conter:
- texto escrito (carta) explicitando as razões, motivos ou importância para participar do projeto;
- documentar, caso tenha participado de alguma produção cinematográfica e/ou escrito algum roteiro;
- relação com a produção cultural de Alfenas e região;
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- cópia do curriculum Lattes atualizado
- cópia do histórico acadêmico;
Etapa II – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
- A Entrevista será realizada na Sala V-213 (Laboratório) o dia 21/02/2018, das 14h às 17h.
Perfil 3: Projeto Acervo literário da cidade de Alfenas
Plano de trabalho:
- catalogação e escaneamento de material literário para o Acervo – 8h/semana
- manutenção do site do Acervo literário da cidade de Alfenas – 1h/Semana
- promoção de eventos pontuais – 1h/semana
- participação nos seminários de estudos – 3h/semana
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 01/03/2018 a 30/11/2018
Requisitos para a candidatura:
- estar devidamente matriculado no curso de Letras;
Perfil do candidato:
- interessado nos estudos literários e histórico-literários;
- hábil em trabalhar com edição de imagens e com o uso de scanners.
Forma/etapas de seleção:
- Avaliação de curriculum.
- Itens de apresentação obrigatória: histórico do curso; curriculum Lattes.
Local, data e hora da seleção:
Sala V213
20/02/18 – terça-feira
14h
(desnecessária presença do candidato, a seleção será feita apenas pelos documentos apresentados na
inscrição)
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09 - 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:
Número de bolsistas: 01
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 08 bolsas
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;

EDITAL PROEX 01/2018 – Seleção de bolsistas 2018
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
2018
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: 21/03/2017
Horário: 11h
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ANEXO III - 11 - PROGRAMA CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM DA UNIFAL-MG 2018
(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:
a) 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;
b) Registrar a frequência dos estudantes durante as aulas.
c) Participar das reuniões pedagógicas e de planejamento das ações do projeto sempre que
convocado;
d) Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG, apresentando as atividades desenvolvidas pela ação;
e) Preparar material didático para as aulas;
f) Disponibilizar material pedagógico aos estudantes;
g) Auxiliar nas atividades didáticas dos colegas quando solicitado;
h) Auxiliar o coordenador na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas pela ação;
i) Elaborar relatórios e demais atividades que surgirem durante a execução da proposta;
j) Elaborar e corrigir os simulados definidos no planejamento pedagógico do curso;
k) Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados;
l) Participar, quando convocado, da organização de eventos e de reuniões promovidas pela Proex;
m) Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns - promovidos pela
Proex da UNIFAL-MG, por outras instituições ou pela da comunidade externa;
n) 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;
o) Auxiliar na divulgação do projeto nas escolas públicas.
Especificamente, para o bolsista da área de gestão a primeira atividade, ministrar aulas, deverá ser
substituída por auxiliar a coordenação pedagógica nas atividades de gestão do Curso Preparatório para o
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ENEM-2017 da UNIFAL-MG.
Número de bolsistas/bolsas:
Projeto Alfenas: 17 bolsistas/ 136 bolsas.
Projeto Poços de Caldas: 9 bolsistas/ 72 bolsas.
Projeto Varginha: 9 bolsistas/ 72 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela UNIFALMG ao longo de todo ano de 2018 (pelo menos um ano antes de colar grau), e não estar em regime de
dilatação de prazo concedido pelo CEPE.
Não receber outro tipo de bolsa.
Possuir dedicação de 15 horas semanais para ministrar as aulas e realizar as demais atividades estabelecidas
no Plano de Trabalho.
Perfil do candidato:
O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência de docência na área da disciplina; espera-se
que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa.
Forma/etapas de seleção:
No momento da inscrição o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo
I), a “Ficha do Candidato” na qual indicará a(s) área(s) de interesse, o Histórico Escolar atualizado do Curso
de Graduação da UNIFAL-MG e os comprovantes da Prova de Títulos descritos abaixo.
2.1. Etapas da Seleção:
1.
Prova Didática (4,0 pontos)
2.
Entrevista (3,0 pontos)
3.
Prova de Títulos (3,0 pontos)
As notas de cada etapa da seleção serão somadas e a nota final do candidato será a média das notas da
banca de seleção. Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final acima de 5,0.
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2.2. Critérios de Seleção
2.2.1. Prova Didática
O candidato deverá: ministrar uma aula de 10 a 20 minutos de duração sobre tema livre pertinente ao
ENEM; apresentar à banca, no início da prova, três cópias do plano de aula. Não será permitido uso de
projetor multimídia.
Os indicadores relativos à prova didática encontram-se no Quadro 01:
Quadro 01. Critérios relativos à Prova Didática
Indicadores

Pontuação

1

Visão introdutória do assunto

0,5

2

Adequação do conteúdo para alunos de Ensino Médio

0,5

3

Desenvolvimento sequencial da exposição

0,5

4

Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais

0,5

5

Domínio do conteúdo

0,5

6

Clareza na apresentação

0,5

7

Uso correto da língua portuguesa

0,5

8

Cumprimento do tempo previsto da aula

0,5
Total

4,0
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2.2.2. Entrevista
Após a Prova Didática, o candidato será submeter-se à entrevista relativa à Prova didática, a questões
pedagógicas da área de atuação pretendida, motivação e responsabilidade profissional e demais assuntos
pertinentes ao Projeto.
2.2.3. Prova de Títulos
O candidato deverá apresentar comprovantes segundo pontuação descrita no Quadro 02.
Quadro 02. Critérios relativos à Prova de Títulos.
Indicadores

Pontuação
(por semestre)

Máximo
computado
0,5

1

Monitoria de graduação

0,25

2

Participação em Projetos de Extensão
(exceto cursinho)

0,25

3

Experiência Didática
(no Ensino Médio ou Fundamental)

0,5

4

Experiência Didática
(em Cursos Preparatórios)

0,5

0,5
1,0
1,0
Total

3,0

Local, data e hora da seleção:
As inscrições para seleção serão até às 17h do dia 15/02/2018. O resultado das inscrições será publicado dia
16/02/2018. A prova didática e a entrevista serão realizadas a partir do dia 19/02/2018, em salas e horários
que serão divulgados posteriormente, junto ao resultado das inscrições. O resultado final será publicado a
partir do dia 28/02/2018.
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ANEXO III - 12 - DIALONGANDO: DIALOGANDO COM AS ONGS NO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Tendo em vista o calendário acadêmico, que prevê o início do primeiro semestre de 2018 para o mês de março, as principais
atividades foram planejadas da seguinte forma: •março/abril: 1º) levantamento das ONGs existentes no município; 2º)
início do mapeamento dessas organizações (campo de atuação; número de ativistas; atividades, etc.). Maio/junho e julho:
1º) continuação do mapeamento (se necessário); 2º) arrolamento das principais demandas das ONGs mapeadas; 3º) leitura
e debate da literatura sobre organizações não-governamentais. Setembro/outubro e novembro: 1º) atividade a ser
desenvolvida com as ONGs na universidade – essa atividade será pensada de acordo com as necessidades observadas; 2º) a
criação de uma plataforma online onde o perfil e a atuação das ONGs possam ser visualizados por acadêmicos, ativistas e
demais cidadãos; 4º) elaboração do relatório contendo os resultados obtidos ao longo do projeto. O(a) bolsista será
responsável pela organização dos dados necessários sobre as organizações sem fins lucrativos do município de Varginha
para a realização do projeto. Caberá a ele ou ela ainda a atualização dos dados das ONGs mapeadas, bem como a
preparação de um banco de dados disponibilizado de forma eletrônica. Também será esperado que o(a) discente participe
de eventos dentro e fora do meio universitário para a divulgação das ações do projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura: ser aluno/a regularmente matriculado/a no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e
Economia e ter concluído o primeiro período.
Perfil do candidato: O/A bolsista deve ter desempenho acadêmico satisfatório. É esperado que o/a bolsista expresse
comprometimento com o curso, este evidenciado na participação e envolvimento em atividades extra-sala de aula. É
desejável que o/a bolsista tenha alguma relação com o tema da extensão, isto é, as organizações não-governamentais, em
particular, ou o terceiro-setor, de maneira mais geral. É imprescindível que o/a bolsista disponha de tempo para a execução
das atividades que lhe compete previstas no projeto. Por fim, é importante que o/a discente demonstre sensibilidade social
e disposição para o contato e diálogo com militantes e público alvo dessas organizações.
Forma/etapas de seleção: Entrevista
Local, data e hora da seleção: sala D208B/ ICSA, 20 de fevereiro de 2018 às 9h00
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ANEXO III – 14 - 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: Melhoria na estruturação de Sistema de Informação Georreferenciado para registro e
visualização de focos de mosquito (Aedes) e das doenças causadas por este, incluindo mapas de calor com
funcionamento em dispositivos móveis. Implementação da versão web do aplicativo Aedesmap. Criação da
versão indenpente para prefeitura etc do aplicativo. Contato e acompanhamento de teste com prefeitura
interessada. Divulgação e acompanhamento no google play e facebook.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Graduando em Ciência da Computação e partir do 8o período. Enviar histórico escolar no ato da inscrição.
Perfil do candidato: Conhecimento em desenvolvimento para aplicativos móveis (android) e de
desenvolvimento de sistemas web/ banco de dados Sqlite, incluindo desenvolvimento de mapas de calor.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo (valor do CDA - peso 1) e entrevista sobre desenvolvimento de aplicativo mobile com
geração de mapas de calor.
Local, data e hora da seleção:
Prova: 19/fev/2018 – 17:00h - Sala E209D (campus sede)
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ANEXO III – 15 - EDUCAMBIENTAL ANIMAL NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O projeto terá atividades entre os meses de março a dezembro de 2018, porém não apresentará dias fixos
para desenvolvimento das ações, uma vez que as visitas dependem de disponibilidade da equipe executora,
do espaço de exposições do Museu e das escolas, que muitas vezes necessitam de transporte para levar os
alunos até as exposições. No mesmo período, acontecerão reuniões quinzenais com os acadêmicos
participantes do projeto, bolsistas e voluntários, com a coordenação, para preparar as atividades e discutir o
andamento das mesmas, incluindo ações de divulgação sempre que possível junto das escolas e da mídia.
O projeto fará parcerias também com outros projetos, com abertura da exposição no Museu ao público em
geral aos finais de semana, uma vez ao mês, sendo aos sábados no período da noite (Uma Noite no Museu)
e domingos no período da manhã (O Museu e a Feira).
Também serão incluídas ao plano de trabalho dos membros executores do projeto, a participação em
atividades e eventos fora do ambiente do Museu, em datas marcantes ambientalmente, como o Dia
Mundial do Meio Ambiente (05/06), Dia da Árvore (21/09) e Dia dos Animais (04/10).
Existe também o compromisso do projeto participar e/ou ser apresentado pelo(s) bolsista(s) integrante(s)
em Congressos Locais, Regionais ou Nacionais, estando já previstos o Congresso Brasileiro de Extensão
Universitária - CBEU (Natal/RN), de 28 a 30/06 e Simpósio Integrado da UNIFAL-MG (out/nov).
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsistas por 4 meses cada (substituição semestral)
Requisitos para a candidatura:
- Ser discente de graduação da UNIFAL-MG, regularmente matriculado;
- Apresentar desempenho satisfatório, com coeficiente acadêmico acima de seis, preferencialmente;
- Ter disponibilidade mínima de 15h semanais para as atividades de extensão do projeto;
- Estar disposto a participar, quando convocado(a), da organização de eventos e reuniões promovidas
pelo(s) coordenador(s), bem como pela Proex;
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Perfil do candidato:
Desejável que apresente algum conhecimento e/ou participação anterior em extensão universitária, bem
como aptidão para contato e monitoria de público escolar, desde educação infantil até superior.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista + Análise de currículo (incluindo histórico da graduação e grade de horários do semestre)
Local, data e hora da seleção:
Laboratório da Coleção Herpetológica Alfred Russel Wallace (CHARW) – U-002 (embaixo do Biotério)
20 de fevereiro, entrevistas presenciais a partir de 9h, sendo horários individuais enviados por e-mail e
afixados na porta do laboratório no dia anterior.
* Inscrições de 05 a 16 de fevereiro, conforme edital, sendo obrigatória a entrega, além do histórico, do
currículo acrescido de cópias de certificados de participações em eventos e/ou projetos de extensão e
horário de graduação do 1ºsemestre/2018.
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ANEXO III - 16 - EMPRESA DAS MINHOCAS: CONSTRUINDO SUSTENTABILIDADE
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho: O desenvolvimento do projeto será dividido em 4 etapas:
Etapa 1: “Construindo a base” – O bolsita e toda equipe passarão por uma capacitação; estudo dos temas
envolvidos. O bolsista também ajudará na abordagens dos conteúdos com toda a equipe. Tempo previsto: 3
meses
Etapa 2: “Preparando a empresa”
Nesta fase será realizada a construção de uma vermicomposteira (protótipo). Tempo previsto: 3 meses
Etapa 3: “Vamos fazer pesquisa!”
O objetivo desta etapa é a realização de uma pesquisa experimental com vermicompostagem pelos alunos
da escola. Aqui o (a) bolsista e a equipe do projeto de extensão dará apenas apoio, deixando os próprios
alunos realizarem o papel de cientistas. Tempo previsto: 3 meses
Etapa 4: “A Empresa de minhocas deve chegar a todos”
Esta etapa compreende atividades de divulgação do projeto em si, dos resultados encontrados, das
experiências compartilhadas e de seus “sentimentos” gerados quanto à sustentabilidade. Tempo previsto: 1
mês
Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura: Estar cursando C. Biológicas, Biotecnologia, Geografia ou qualquer curso da
UNIFAL-MG.
Perfil do candidato: Experiência na área de Biotecnologia Ambiental ou Empreendedorismo
Forma/etapas de seleção: Entrevista
Local, data e hora da seleção: Laboratório V003 – Biogen, 22/03/2018 as 9 h.
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ANEXO III – 19 - PROGRAMA GENÉTICA PARA TODOS
(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 dos respectivos projetos. Os bolsistas participarão de várias
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão dentro dos projetos componentes: Liga
Acadêmica de Oncologia da Unifal-MG (LAO-UNIFAL) e Liga Acadêmica de Genética Humana e Médica da
Unifal-MG (LAGHM-UNIFAL)
-Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na elaboração de cronogramas, na procura e seleção
de temas/artigos para discussão nos debates acadêmicos realizados ao longo do ano, no agendamento e
controle da presença dos beneficiários e alunos participantes;
- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas científicas e extensionistas, como produção de conhecimento
interdisciplinar, de forma especial na geração de revisões científicas dentro das áreas de atuação de cada
projeto, assim como a sua divulgação em eventos acadêmicos/científicos/extensionistas;
- Participar e organizar as reuniões semanais/quinzenais destinadas ao desenvolvimento de ações
extensionistas de promoção de saúde do projeto;
- Desenvolver estratégias que permitam que mensurem e avaliem a cada participante dentro de cada uma
das ações desenvolvidas.
- Participar ativamente na construção do relatório parcial/final do Projeto;
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem, assim como auxiliar os alunos participantes do
projeto na avaliação e planejamento das ações desenvolvidas;
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão, outras instituições e comunidade
externa.
Número de bolsistas/bolsas:
Programa Extensionista GENÉTICA PARA TODOS
1 bolsista para o Projeto Liga Acadêmica de Genética Humana e Médica da Unifal-MG (LAGHM-UNIFAL)
por 4 meses.
1 bolsista para o Projeto Liga Acadêmica de Oncologia da Unifal-MG (LAO-UNIFAL) por 4 meses
Requisitos para a candidatura:
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Ser discente regularmente matriculado em curso de graduação em Medicina, Ciências Biológicas
Bacharelado, Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, ou Biotecnologia da
UNIFAL-MG
Ter disponibilidade de, no mínimo, 15 horas semanais, para participar das atividades desenvolvidas pela
Ação de Extensão, conforme o Plano de Trabalho
Não receber outro tipo de apoio financeiro que se caracterize como bolsa acadêmica ou de estágio.
Ter experiência na participação e desenvolvimento de ações de extensão (projetos/eventos) vinculadas à
área oncológica.
Coeficiente do desempenho acadêmico com nota superior a 6,5
Perfil do candidato:
- Espírito de liderança e proatividade.
- Disponibilidade para estudos teóricos de cada uma das áreas de atuação dos referidos projetos, em
horários extra-classe;
- Proatividade e interesse na geração de conhecimento a partir das ações desenvolvidas no projeto.
- Facilidade de interação pessoal de forma individual e grupal.
Forma/etapas de seleção:
1. Entrega de Curriculum Vitae, Histórico Escolar, e Carta de Intenção/Motivação até o dia 16 de
fevereiro/2018
2. Entrevista pessoal
Local, data e hora da seleção:
-Local de seleção: Laboratório de Genética Humana (Sala N619).
-A lista de alunos selecionados para entrevista pessoal será divulgada no dia 23/fevereiro/2018
-A entrevista pessoal acontecerá no dia 27 de fevereiro/2018.
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ANEXO III – 20 - GRUPO DE ESTUDOS SOBRE A JUVENTUDE DE ALFENAS
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Participar das reuniões do Grupo de Estudos. Fazer a relatoria das reuniões. Fazer os preenchimentos das
atividades do grupo e da participação da equipe no CAEX. Propiciar a comunicação entre os GTs (Grupos de
Trabalho) atuantes no interior do Grupo de Estudos. Assessorar as/os discentes nas atividades do GT.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Sem requisitos
Perfil do candidato:
Interesse pela temática da juventude.
Participação como voluntário em programas/projetos de extensão, preferencialmente no próprio Grupo de
Estudos sobre a Juventude.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Sala V-010 (Laboratório de Ciências Sociais), 20/03/2018, 16h
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ANEXO III – 21 - PROGRAMA 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:
Os bolsistas devem desenvolver as seguintes atividades:
 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 5 bolsistas, sendo:
 Bolsista 1 (oito bolsas).
 Bolsista 2 (seis bolsas).
 Bolsista 3 (cinco bolsas).
 Bolsista 4 (cinco bolsas).
 Bolsista 5 (cinco bolsas).
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 2018.
 Não estar em período de dilatação de prazo.
 Não estar recebendo bolsas de extensão, PET ou iniciação científica.
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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 nesse edital, o candidato deverá apresentar a Ficha de Inscrição preenchida e
assinada (Anexo neste edital) e 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, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2018, às 14h, na sala D
202, do Prédio D, da UNIFAL – MG, Campus Varginha, 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.
• 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:
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- Entrevista, a ser realizada a partir do dia: 22/02/2018, 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.
Local, data e hora da seleção:
Período de Inscrições: de05/02/2018 a 16/02/2018.
1ª Etapa: 20/02/2018, às 14h, na sala D 202, do Prédio D, da UNIFAL – MG, Campus Varginha, com duração
de 03 horas.
2ª Etapa: 22/02/2018, 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 – 22 - INFECÇÕES 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 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 atendida, bem
como no preparo do questionário de avaliação das atividades desenvolvidas pelo projeto;
O bolsista também auxiliará o coordenador no treinamento dos novos integrantes;
Também 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, 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
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superior a 6,0 e que tenha participado do projeto, em 2017, no mínimo, por 8 meses.
Perfil do candidato:
O bolsista terá que já ter cursado, com aprovação, as Disciplinas Saúde Coletiva e/ou 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 22.03.2018 – 5ª feira, 16h – Prédio B – Sala B-102.
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ANEXO III – 23 - INFRAESTRUTURA VERDE: INTERFACE AMBIENTAL E URBANA
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
O trabalho será executado em 6 etapas principais, sendo que o bolsista desenvolverá as seguintes
atividades:
• Etapa 1 – Auxiliar o preparo de material para realização de atividade com os alunos do campus Poços de
Caldas da Unifal-MG, consistindo na elaboração da apresentação teórica-conceitual e planejamento de
visita ao campus e do plantio de arvore(s). De janeiro a março de 2018.
• Etapa 2 – Participação de atividade voltada para a comunidade acadêmica a ser realizada no próprio
campus da Unifal - Poços de Caldas, onde será realizada uma palestra a respeito do tema proposto pelo
projeto Infraestrutura verde, relacionando a vegetação com o processo de urbanização; mobilização para
que os alunos se sintam motivados a contribuir para as atividades de educação ambiental; plantio de
mudas frutíferas no campus. (tempo: 3h) A ser realizado em abril de 2018, coincidindo com a recepção dos
alunos ingressantes.
• Etapa 3 – Auxiliar a elaboração de material didático-pedagógico - apostila e jogos – para serem usados
nas atividades com os alunos da escola de rede pública; Aquisição de mudas; Coleta de sucatas e materiais
para serem usados na oficina de arte. (4 meses) De abril a setembro de 2018
• Etapa 4 – Receber alunos da rede pública de ensino no campus da Unifal - Poços de Caldas onde serão
realizadas as seguintes atividades: - Recepção dos alunos com a realização de uma palestra para
apresentação do tema proposto pelo projeto “Infraestrutura Verde: Interfaces Ambientais e urbanas”.
(tempo: 30min) -Caminhada pelo campus para o reconhecimento de espécies de vetação local (tempo: 1h)
-Intervalo – Lanche. (tempo: 30 min) -Oficina de arte (tempo: 1h) -Finalização: Discussão das atividades
anteriores e atividade para casa. ( tempo: 30 min) A ser realizado em setembro de 2018 • Etapa 5 Continuidade da ação na escola -Roda de conversa (tempo: 30min) -Jogo elaborado (RPG). (tempo: 1h) Interpretação ambiental em trilha urbana. (tempo: 1h) -Plantio de mudas. (tempo: 30min) A ser realizado
em novembro de 2018
• Etapa 6 – Auxiliar na avaliação e divulgação dos resultados. Dezembro de 2018.
Número de bolsistas/bolsas:
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1 bolsista / 1 bolsa
Requisitos para a candidatura:
Matriculado entre o 3 ao 6 período do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia
Perfil do candidato:
Disponibilidade de horário, interesse em educação ambiental e facilidade de comunicação e trabalho em
equipe.
Forma/etapas de seleção:
Questionário e aplicação de uma avaliação escrita sobre conteúdo disponível em:
https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure
http://www.agriculturaurbana.org.br/sitio/textos/panorama%20AUP.pdf
http://www.feam.br/images/stories/arquivos/Educacao_Ambiental_Conceitos_Principios.pdf
Local, data e hora da seleção:
Sala, Prédio B, Campus Poços de Caldas, 20 de fevereiro de 2018 das 14:00 as 15:30 hs
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30 – PROGRAMA “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 todo, 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; ter participado de alguma atividade de extensão realizada no âmbito deste programa
(comprovar com certificado)
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, 15/02 e 16/02, horário deverá ser
agendado por e-mail cdroveri@gmail.com
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ANEXO III – 32 - 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.
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Local, data e hora da seleção:
Questionário: 15/03 às 15h00 na sala V-107-G
Entrevista: 15/03 às 16h00 na sala V-107-G
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ANEXO III – 33 - OBSERVATÓRIO DA POLÍTICA BRASILEIRA
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
- edição e divulgação de áudios e vídeos – 8h/semana
- produção do “Unifal debate”– 2h/Semana
- organização do Observatório da Crise Brasileira – 1h/semana
- construção e análise de ferramentas de avaliação – 3h/semana
- participação em reuniões de planejamento e avaliação – 2h/semana
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista de 20/03/18 a 19/11/18
Requisitos para a candidatura:
- estar matriculado em curso da área de Ciências Humanas, Letras ou Ciências Sociais Aplicadas;
- ter habilidades em edição de vídeo;
- ter habilidades na administração de redes sociais;
- ter sido aprovado em, pelo menos, 1 disciplina da área de política (Antropologia Política, Avaliação de
políticas públicas, Ciência Política, Economia Política, Filosofia Política, Política da Educação, etc.)
Perfil do candidato:
- ter interesse em Ciência Política;
- ser proativo;
- ter facilidade de lidar com público;
- usuário de redes sociais;
Forma/etapas de seleção:
- Prova escrita de conhecimentos básicos sobre política brasileira;
- prova prática de edição de áudio e vídeo (edição de um projeto de vídeo e um projeto de áudio; vídeo
finalizado em MP4 e áudio finalizado em MP3) - a Unifal-MG disponibilizará equipamento, mas uso de
computador próprio é facultado ao candidato.
Local, data e hora da seleção:
Prova Escrita: dia 20/02/18 – 10h – Sala V206
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Prova Prática: 20/02/2018* – 14h – CEAD
*caso haja muitos candidatos, será realizada uma segunda sessão dia 22/02/18 - 14h – CEAD. Nesse caso, a
sessão dos candidatos será sorteada no dia 20/02/18 às 14h.
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ANEXO III – 37 - 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: Auxiliar na aplicação das ações do “Pensando em Códigos” (modalidade a
distância), incluindo Scratch e App Inventor, abordando os princípios da programação. Acompanhar nas
ações Presenciais do Pensando em Códigos. Durante as ações, acompanhará e avaliará as atividades
desenvolvidas pelos participantes, no Moodle, intervindo no processo de ensino-aprendizagem, além de
moderar discussões em fórum, atendimento via chat entre outras atribuições decorrentes do curso online.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 4 meses
Requisitos para a candidatura:
Graduando em Ciência da Computação, a partir do 4o período. Enviar histórico escolar no ato da inscrição.
Perfil do candidato: Estudantes do curso de Ciências da Computação que domine as ferramentas Scratch e
App Inventor e que saiba gravar e editar videoaulas e tenha conhecimentos de princípios de didática par ao
ensino de programação.
Forma/etapas de seleção:
Análise de currículo (valor do CDA - peso 1) e prova envolvendo Scratch e App Inventor (peso 3).
Local, data e hora da seleção:
Prova: 19/fev/2018 – 17:00h - Sala E209D (campus sede)
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ANEXO III - 38 -PROGRAMA AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SOBERANIA ALIMENTAR
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador 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, do Fórum de Combate ao
uso de Agrotóxicos, Biocontrução e Soberania Alimentar, assim, buscando o fortalecimento das ações e um
maior alcance das atividade 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 o uso de agrotóxicos, e a Segurança Alimentar e Nutricional. 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.
Objetivo Geral: Fomentar a ação conjunta dos projetos que atuam no combate ao uso de agrotóxico, busca
da Segurança Alimentar, bioconstrução e a produção de hortaliças por meio do cultivo de orgânicos.
Objetivos Específicos:
Fomentar a capacitação de produtores rurais familiares do município de Alfenas e região, professores da
rede pública e comunidade, da realização de eventos, cursos e oficinas; estimular a agricultura familiar. •
Promover oficinas de capacitação em Agroecologia, Educação Ambiental; Segurança alimentar,
bioconstrução, sustentabilidade e conscientização sobre o uso de agrotóxico. • Promover a alimentação
adequada e saudável por meio de atividades de Educação Alimentar e Nutricional; • Promover um simpósio
integrado de Agroecologia • Incentivar o consumo de alimentos regionais e de Plantas Alimentícias Não
Convencionais, valorizando a cultura alimentar; • Ampliar a participação da comunidade nos projetos
integrantes ; • Envolver alunos de diferentes cursos na execução do programa.
A etapa de avaliação será realizada cotidianamente, através das vivências e relatos das mesmas. O projeto
propõe a possibilidade de diferentes formas de participação, em que os alunos interessados poderão atuar
como formadores e executores.
O envolvimento dos estudantes poderá ser como bolsista ou voluntário, com escala diária de rega e
cuidados de manejo da horta,atividades educativas por meio de oficinas e atividades lúdicas e os trabalhos
executados serão na maioria das vezes coletivos e fundamentados por princípios e práticas de gestão
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compartilhada.
Número de bolsistas/bolsas:
01 bolsista por 8 meses para o projeto "Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como estratégia de
educação alimentar e nutricional" - Requisito: ser discente do Curso de Nutrição
01 bolsista por 8 meses para o projeto "Fórum de Combate ao Uso de Agrotóxico" Requisito: ser discente
do Curso de Geografia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, História, Pedagogia, Nutrição, Medicina,
Enfermagem e Química.
01 bolsista por 8 meses e 1 bolsista por 5 meses para o projeto " Horta comunitária para promoção de
educação ambiental e Segurança alimentar e nutricional " Requisito: ser discente do Curso de Geografia,
Ciências Biológicas, Biotecnologia, Ciências Sociais, Pedagogia e Nutrição.
Ressalta-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:
Alunos regulares dos diversos cursos acima mencionados para cada projeto. Obs: A prioridade estabelecida
será somente para seleção de aluno bolsista, a inscrição se mantém aberta para alunos de outros cursos não listados como requisitos - que apresentarem experiência e comprometimento com à temática do
projeto. Os demais requisitos são dispensados.
Perfil do candidato:
O aluno deverá ter as seguintes habilidades e competências: proatividade, interesse, responsabilidade,
comprometimento e deve 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:
Entrevista, análise de histórico escolar(*) e análise de curriculum vitae(*).
(*) O aluno deverá entregar os documentos a serem analisados no momento da inscrição.
Especificamente para o projeto "Fórum de combate ao uso de agrotóxicos" as etapas de seleção serão:
análise do histórico escolar; prova escrita-dissertativa (tema: O uso de agrotóxicos no Brasil); e entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala H- 104 Faculdade de Nutrição.
Data: 21 de março das 17h às 19h.
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ANEXO III – 39 – PROGRAMA DE ESTUDO DA POSTURA E DO 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 Projeto “Água é Vida”, 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.
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Bolsista 3
- Auxiliar o coordenador no planejamento do projeto, na verificação de materiais necessários para as
atividades do Projeto “Mãos que aliviam”, 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 4:
- Auxiliar na organização do “III 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 quatro alunos bolsistas que serão distribuídos da seguinte forma:
1- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Água é Vida” e oito bolsas;
2- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Ajuste-se: Bem estar no trabalho” e oito bolsas;
3- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Mãos que aliviam” e oito bolsas;
4- Um bolsista para o Programa de Estudo da Postura e do Movimento e 4 bolsas.
Requisitos para a candidatura:
O acadêmico candidato à bolsa deverá estar cursando do quarto ao nono período do curso de fisioterapia
da UNIFAL.
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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 sido aprovado em, pelo menos, uma das seguintes disciplinas do curso de fisioterapia da UNIFAL:
Cinesioterapia, Estudos Preventivos e Ergonômicos em Fisioterapia, Recursos Terapêuticos Manuais,
Fisioterapia em Hidroterapia, 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: 23/02/2018 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 – 42 – RECICLA UNIFAL
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
8 meses de atividades a partir de abril de 2018.
Bolsista 1: auxiliar no projeto projeto piloto de PEV em bairro; auxiliar no projeto de implantação
de coleta seletiva em escolas municipais.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
O candidato não pode estar no último ano da graduação.
Perfil do candidato:
Perfil desejável: candidato com aptidão para trabalhos em oficina, comunicativo.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista e análise curricular (trazer histórico)
Local, data e hora da seleção:
29 de março, 15h, sala de reuniões do ICT (3º andar, prédio J)
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ANEXO III – 43 - RECONHECIMENTO DO OUTRO: INCLUSÃO, TOLERÂNCIA E CIDADANIA
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho: participação no Grupo de Estudos GENI; leitura, estudo, fichamento e preparo das
apresentações e reuniões de estudo relativas ao tema reconhecimento, violência simbólica que deverão ser
previamente apresentadas e discutidas no âmbito interno com as orientadoras e com os(as) integrantes do
grupo GENI para, assim, serem abordadas externamente com os(as) integrantes dos movimentos sociais
parceiros deste projeto e nas escolas em que serão realizados os eventos previstos no projeto; elaboração
de relatórios bimestrais de atividades desenvolvidas e a serem desenvolvidas no bimestre subsequente;
elaboração e apresentação de comunicações científicas para congressos; elaboração de relatório final
destinado à prestação de contas junto à PROEX; elaboração de artigo científico ao final do período de
concessão das bolsas e encerramento do projeto. Para cumprir as atividades deste plano de trabalho, o
bolsista deverá dedicar um mínimo de 15 (quinze) horas semanais, conforme item 8.1 do Edital 05/2017 –
Probext 2018.
Número de bolsistas/bolsas:
02 (dois) bolsista por 04 (quatro) meses cada um(a)
Requisitos para a candidatura:
“As bolsas de extensão deverão ser concedidas a discentes regularmente matriculados em curso de
graduação da UNIFAL-MG, com satisfatórios indicadores de aproveitamento, selecionados pelos
coordenadores das ações contempladas, na forma prevista no artigo 3º do decreto nº 7.416, de 30 de
dezembro de 2010”, conforme o item 4.6 do Edital 05/2017 – Probext 2018;
Disponibilidade para participação das atividades (leituras, estudos, discussões) do grupo de estudos GENI;
disponibilidade para realização de leituras, estudos, fichamentos e preparo das apresentações e reuniões de
estudo relativas ao tema reconhecimento, violência simbólica; disponibilidade para planejar, organizar e
realizar as reuniões de estudos e discussões com os movimentos sociais e escolas parceiros; disponibilidade
e capacidade para produzir relatórios e textos científicos; responsabilizar-se a cumprir as atividades
relacionadas no item 8 (“Obrigações do Bolsista”) do Edital 05/2017 – Probext 2018.
Perfil do candidato:
O(a) candidato(a) deve dispor de tempo; capacidade e iniciativa de organização de seu tempo de estudos e
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dedicação às atividades do projeto; capacidade e iniciativa para a interlocução constante entre a equipe do
projeto e os parceiros externos; iniciativa e força de vontade para a produção de natureza acadêmica
(relatórios, textos científicos, participação em eventos acadêmicos); capacidade de comunicação oral para a
apresentação de palestras e participação em debates referentes às temáticas relativas ao projeto.
Forma/etapas de seleção:
Avaliação individual escrita e entrevista com banca composta pelas coordenadoras do projeto e docentes
convidados(as).
Local, data e hora da seleção:
Inscrições: de 05 a 19 de fevereiro de 2018;
Avaliação individual escrita: 21 de fevereiro de 2018, das 14:00 às 17:00h, na sala D-205;
Entrevistas: 23 de fevereiro de 2018, a partir das 14:00h, na sala D-203.
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ANEXO III – 44 - 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:
15h semanais, ao longo dos oito meses de atividades do projeto (março/novembro), totalizando 480h,
envolvendo:
1. Controle de inscrições e presenças dos participantes ao longo da execução do projeto, incluindo as
atividades pontuais desenvolvidas, com a alimentação constante dos dados gerados no sistema
CAEX;
2. Controle dos materiais e instrumentos pertencentes ao projeto;
3. Organização de oficinas práticas e teóricas sob supervisão da coordenação do projeto;
4. Participação em reuniões periódicas com a coordenação do projeto para fins de programação e
avaliação das atividades, mediação das demandas dos(as) participantes do projeto e planejamento
de ações atreladas ao ensino e à pesquisa;
5. Elaboração de relatório ao final do projeto.
Número de bolsistas/bolsas:
Um(a) bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
Estar devidamente matriculado em qualquer um dos cursos de graduação da UNIFAL-MG.
Perfil do candidato:
Já ter atuado regularmente como participante do projeto “Ritmos e elementos do Maracatu de Baque
Virado”.
Forma/etapas de seleção:
1. Prova escrita versando sobre a seguinte bibliografia:
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1984.
ROCHA, Gilmar. Cultura popular: do folclore ao patrimônio. Mediações, v. 14, n. 1, pp. 218-236, jan./jun.
2009. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/3358.
Acesso em 25/01/2018.
ORTIZ, Renato. Românticos e folcloristas: cultura popular. São Paulo: Olho d'água, 1992.
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2. Entrevista
Local, data e hora da seleção:
20 de fevereiro de 2018, às 14h, sala V 015.
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ANEXO III - 47 - PROGRAMA UNIFAL SEM ESTRESSE
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Plano de trabalho:
Para 2 bolsistas com 7 bolsas (1 para campus Poços de Caldas e 1 para campus Varginha). De maio a
novembro de 2018:
- Realizar leitura de textos indicados pelas coordenadoras do programa para compreensão da
fundamentação das atividades;
- Divulgar o programa entre os alunos, principalmente aos ingressantes;
- Divulgar as atividades abertas para a participação da comunidade externa;
- Auxiliar em eventos de boas-vindas aos ingressantes;
- Auxiliar no controle da agenda de atividades;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação das atividades;
- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e na tabulação dos dados do programa;
- Participar na elaboração de artigos;
- Preparar o ambiente onde serão realizadas as atividades;
- Controlar frequência dos participantes;
- Elaborar relatório logo após a realização das atividades;
- Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas;
- Apresentação do programa e resultados em eventos científicos;
- Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG;
- Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns - promovidos pela UNIFALMG, por outras instituições ou pela comunidade externa;
- Participar, quando convocado, da organização de eventos e de reuniões promovidas pela Proex.
Para 3 bolsistas com 5 bolsas cada para atuar no campus de Alfenas (bolsista 1: de maio a setembro de
2018, bolsista 2: de junho a outubro de 2018 e bolsista 3: de agosto a dezembro de 2018):
- Realizar leitura de textos indicados pelas coordenadoras do programa para compreensão da
fundamentação das atividades;
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- Divulgar o programa entre os alunos, principalmente aos ingressantes;
- Divulgar as atividades abertas para a participação da comunidade externa;
- Auxiliar em eventos de boas-vindas aos ingressantes;
- Auxiliar no controle da agenda de atividades;
- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação das atividades;
- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e na tabulação dos dados do programa;
- Participar na elaboração de artigos;
- Preparar o ambiente onde serão realizadas as atividades;
- Controlar frequência dos participantes;
- Elaborar relatório logo após a realização das atividades;
- Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas;
- Apresentação do programa e resultados em eventos científicos;
- Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG;
- Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns - promovidos pela UNIFALMG, por outras instituições ou pela comunidade externa;
- Participar, quando convocado, da organização de eventos e de reuniões promovidas pela Proex.
Número de bolsistas/bolsas:
2 bolsistas com 7 bolsas (1 para o campus de Varginha e 1 para o campus de Poços de Caldas) e 3 bolsistas
com 5 bolsas cada para o campus de Alfenas.
Requisitos para a candidatura:
- Interessar-se pela proposta do programa;
- Disponibilidade de dedicação de até 15 horas semanais ao programa;
- Manter indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico;
- Não acumular bolsa acadêmica;
- Fazer referência à sua condição de bolsista de extensão da UNIFAL-MG nas publicações e trabalhos
apresentados;
- Devolver à UNIFAL-MG os valores referentes às bolsas recebidas indevidamente. Eventuais valores pagos
indevidamente, decorrentes da acumulação de bolsas acadêmicas ou o não cumprimento do decreto nº
7.416, de 30 de dezembro de 2010, deverão ser devolvidos. Caso contrário, serão adotados procedimentos
com vistas à cobrança administrativa ou judicial;
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- Manter dados pessoais e bancários atualizados no CAEX.
Perfil do candidato:
- O(a) candidato (a) deverá apresentar:
- Habilidade para trabalhar em grupo
- Capacidade de resolução de problemas
- Responsabilidade
- Assiduidade
- Criatividade
- Liderança orientada
- Iniciativa
-Proatividade
- Facilidade de comunicação
- Organização
- Planejamento
- Solidariedade
- Interesse em pesquisa na área do programa
Forma/etapas de seleção:
Redação, Entrevista e Dinâmica de grupo.
Local, data e hora da seleção:
Alfenas: Sala 102, prédio R, dia 03 de abril de 2018, às 14h.
Varginha: Sala 203, prédio D, dia 03 de abril de 2018, às 14h.
Poços de Caldas: Sala 206, prédio B, dia 03 de abril de 2018, às 14h: Redação e dinâmica de grupo. Logo
após, entrevista na sala 214E, prédio F.
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ANEXO III - 48 – PROGRAMA UNATI
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)
Projeto: 60+, REDES SOCIAIS
Coordenação: Tábatta Renata Pereira de Brito
Ano: 2018
Plano de trabalho:
Sob a orientação dos docentes e colaboradores do projeto, as atividades a serem realizadas pelo
aluno bolsista serão:
- Avaliação da rede de apoio social e condição de saúde dos idosos;
- Planejamento e condução de oficinas sobre o uso de computadores, celulares e internet.
- 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:
Estar regularmente matriculado em qualquer período dos cursos da área da saúde OU Ciência da
Computação.
Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco).
Disponibilidade para realização das oficinas nos seguintes dias e horários: terça-feira das 13h às 15h
OU sexta-feira das 13h às 15h
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:
Experiência de utilização de computadores e redes sociais virtuais, como o Facebook. É importante
que se tenha empatia por pessoas idosas, boa comunicação e capacidade de relacionamento
interpessoal.
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Forma/etapas de seleção:
Entrevista individual e análise do histórico escolar
Local, data e hora da seleção:
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional da Faculdade de Nutrição
Data: 05/03/2018
Horário: 17h
Projeto: Conversas Matemáticas
Coordenação: Rejane Siqueira Julio
Ano: 2018
Plano de trabalho:
O/A bolsista que executará o Projeto terá o seguinte Plano de Trabalho: reunião semanal para
planejamento, elaboração e avaliação das atividades e aplicação de atividades nos seguintes dias e
horários: Segunda-feira: 14:00 – 16:00, Terça-feira: 09:00 – 11:00 e 14:00 – 16:00 e Quinta-feira:
09:00 – 11:00.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 7 meses.
Requisitos para a candidatura:
Ser discente do curso de Matemática-Licenciatura e/ou Pedagogia
Perfil do candidato:
Discente engajado/a em questões relacionadas ao ensino de matemática e disposto/a para trabalhar
com pessoas idosas.
Ter disponibilidade de 20h semanais para executar o Projeto, de acordo com o Plano de Trabalho.
Forma/etapas de seleção:
Primeira etapa: Análise do currículo e histórico escolar
Segunda etapa: Entrevista
Local, data e hora da seleção:
Primeira etapa: 15/02
Resultado da Primeira etapa: 16/02
Entrevista com os selecionados: 20/02, às 15h, no LEMA (Laboratório de Ensino de Matemática, D-
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Resultado final: 21/02
Projeto: Línguas estrangeiras e suas culturas – socialização e aprendizagem
Coordenação: Fernanda Ribeiro
Ano: 2018
Plano de trabalho:
A/O bolsista será responsável principal de uma das três turmas de língua estrangeira e auxiliará
os voluntários das demais turmas, cabendo a ele:
- Elaborar material didático para o desenvolvimento das aulas;
- Reunião mensal com o coordenador da ação;
- Acompanhar as turmas de língua estrangeira.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
- Ser aluno do Curso de Letras, habilitação de Espanhol.
- Ter disponibilidade de trabalhar 20 horas semanais.
Perfil do candidato:
- Habilidade para trabalhar com pessoas da Terceira Idade;
- Ter disponibilidade de acompanhar as turmas de línguas estrangeiras da UNATI;
Forma/etapas de seleção:
- 1ª etapa – análise de Histórico Escolar e Currículo (obrigatório a apresentação dos
comprovantes)
- 2ª etapa – Entrevista
Local, data e hora da seleção:
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- A entrevista será às 14h, no dia 19/02/2018, na sala V100 (sala Walter Benjamim).

Projeto: Oficinas Interativas de Arte e Cultura: de corpo e alma
Coordenação: Eliane Garcia Rezende
Ano: 2018
Plano de trabalho:
Atividades inerentes ao desenvolvimento do programa, quais sejam:
1) monitorar as atividades das oficinas do programa UNATI; 2) auxiliar as reuniões de planejamento
das atividades; 3) acompanhar e fazer relatório dos conhecimentos discutidos durante as oficinas e
das reuniões de discussão da prática; 4) auxiliar no planejamento e acompanhamento das atividades
do Programa UNATI e do projeto Oficinas Interativas de Arte e Cultura: de corpo e alma; 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- 2018.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 7 meses
Requisitos para a candidatura:
Estar regularmente matriculado e frequentando curso de graduação da Universidade Federal de
Alfenas
Perfil do candidato:
Ter habilidades para trabalhos com grupos interativos; experiência em atividade de extensão; Gostar
de idosos e de trabalhar com eles; ter disponibilidade diurna de 15 horas semanais.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista, análise de currículo vitae devidamente comprovado.
Local, data e hora da seleção:
Local: Sala de reuniões da PROEX
Data: 05/03/2018
Horário: 11h.
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Projeto: Práticas de leitura e escrita na EPEJA: Tertúlia Literária Dialógica na UNATI-UNIFAL
Coordenação: Vanessa Cristina Girotto
Ano: 2018
Plano de trabalho:
Desenvolver atividades de leitura e escrita com pessoas 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:
1 bolsista por 7 meses
Requisitos para a candidatura:
Aluno ou aluna cursando Pedagogia e ou qualquer curso de licenciatura a partir do terceiro período.
Perfil do candidato:
- 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:
 1ª etapa: Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação)
 2ª etapa: entrevista
 Experiência com pessoas adultas (projetos, estudos etc.)
Local, data e hora da seleção:
 Primeira etapa: análise do histórico – 15/02/2018
 Resultado da análise: 16/02/2018
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 A entrevista com os selecionados na primeira etapa será realizada no dia 20/02, no horário
das 15:00h as 17:00, na sala da V208, do Instituto de Ciências Humanas e Letras
 O resultado final será divulgado no dia 21/02

Projeto: Vida Ativa
Coordenação: Carolina Kosour
Ano: 2018
Plano de trabalho:
O bolsista executará o projeto de trabalho, reunião semanal para planejamento, avaliação e
elaboração das atividades que serão executadas às quintas ou sextas das 15h00 às 16h30.
Número de bolsistas/bolsas:
1 bolsista por 8 meses
Requisitos para a candidatura:
O bolsista do projeto Vida Ativa, além de cumprir as obrigações do EDITAL PRÓ-REITORIA DE
EXTENSÃO PROEX – PROBEXT 2018, necessitará do seguinte perfil:
- Aluno do curso de Fisioterapia que tenha cumprido as disciplinas Cinesiologia e Cinesioterapia.
Perfil do candidato:
Conhecimento de cinesiologia e cinesioterapia. Ter habilidade em lidar com população idosa em
geral.
Forma/etapas de seleção:
Entrevista.
Local, data e hora da seleção:
Local: UNIFAL- Campus Santa Clara Data: 20/03/2018
Horário: 14h.

