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ANEXO II – CAMPUS VARGINHA 

 

08 – CURSO PREPARATÓRIO PARA O ENEM DA UNIFAL-MG  
(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 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 às aulas. 
c) Participar das reuniões pedagógicas, das atividades de capacitação/qualificação 

propostas nos Projetos e de planejamento das ações do Programa 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 ENEM da UNIFAL-MG e suprimir o item (e). 

Número de bolsistas/bolsas:  
Projeto  Alfenas: 18 bolsistas por 8 meses.  
Projeto Poços de Caldas: 9 bolsistas por 8 meses.  
Projeto Varginha: 9 bolsistas por 8 meses. 

Requisitos para a candidatura: 
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O candidato deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação 
ofertados pela UNIFAL-MG ao longo de todo ano de 2020 (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 da/do candidata/candidato: 
Espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. Para o bolsista que atuará como 
professor, o candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência de docência na área 
da disciplina. Já o bolsista de gestão deverá, preferencialmente, ter habilidade em gestão 
de pessoal e produção de documentos. 

Forma/etapas de seleção:  
No momento da seleção o candidato deverá apresentar a “Ficha do Candidato”, disponível 
em 13TUhttps://www.unifal-mg.edu.br/extensao/prog_proj_formularios U13T, na qual indicará até 
três áreas, por ordem 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. 
 
Para o bolsista de gestão fica suprimida a primeira etapa de seleção, resultando em duas 
etapas: Entrevista (7,0 pontos) e Prova de Títulos (3,0 pontos). 
 
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, duas 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 

https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/prog_proj_formularios
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5 Domínio do conteúdo 0,5 

6 Clareza na apresentação 0,5 

7 Uso correto da língua portuguesa 0,5 

8 Cumprimento do tempo previsto da aula 0,5 

Total 4,0 

2.2.2. Entrevista 
Após a Prova Didática, o candidato será submeter-se à entrevista relativa à Prova Didática, 
a questões pedagógicas da área de atuação pretendida, motivação e responsabilidade 
profissional e demais assuntos pertinentes.  
 
Para o bolsista de gestão, a entrevista abordará questões relativas ao conhecimento dos 
objetivos do Programa, conhecimentos técnicos organizacionais e uso de recursos 
tecnológicos, buscando elementos indicativos da capacidade de comunicação, objetividade, 
motivação para participar da equipe de trabalho, responsabilidade social e profissional do 
candidato. 
 
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 

1 Monitoria de graduação   0,25 0,5 

2 
Participação em Projetos de Extensão  
(exceto cursinho) 

0,25 
0,5 

3 
Experiência Didática  
(no Ensino Médio ou Fundamental) 

0,5 
1,0 

4 
Experiência Didática  
(em Cursos Preparatórios) 

0,5 
1,0 

Total   3,0 
 

Local, data e hora da seleção: 
 
As inscrições para seleção serão aceitas até o dia 18/02/2020.  
O resultado das inscrições será publicado no dia 19/02/2020, na página do 
cursinho, 13Thttps://www.unifal-mg.edu.br/cursinho/ 13T, e pelo endereço de e-mail informado 
na inscrição.  
A prova didática e a entrevista serão realizadas entre 20 e 06/03/2020, em salas e horários 
que serão divulgados juntamente ao resultado das inscrições.  
O resultado final será divulgado a partir do dia 02/03/2020, por e-mail. 

https://www.unifal-mg.edu.br/cursinho/
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30 – PROGRAMA AGRICULTURA URBANA E MEIO AMBIENTE 
 

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

Plano de trabalho: 
Bolsista Projeto 1 Sensibilização Ambiental: 1) O bolsista deverá inteirar-se do programa 
Agricultura Urbana e Meio Ambiente realizando a leitura deste e dos projetos associados 
para uma compreensão global da inserção de suas ações; 2) Ler bibliografia especializada 
para aprofundamento no conhecimento da temática; 3) Identificar a forma como as 
questões abordadas podem se inter-relacionar ao conteúdo didático de cada turma; 4) 
Selecionar vídeos que abordem questões específicas dentro da temática ambiental e AUP 
de forma ilustrativa e didática, observando sua adequabilidade à faixa etária de cada turma 
de forma a proporcionar um diálogo que seja facilmente compreensível; 5) Pesquisar 
iniciativas populares ou ações institucionalizadas que tenham a educação ambiental e a AUP 
como objetivo para serem apresentadas aos estudantes; 6) Formular possíveis propostas 
de atividades práticas e lúdicas relacionadas à questão abordada na roda de conversa, 
como, por exemplo, produção e intervenção com cartazes, resgate da história oral, 
produção de vídeos, hackeamento, pesquisa-ação; 7) Definir as técnicas metodológicas para 
a conduzir a roda de conversa; 8) Reservar sala e providenciar os materiais e equipamentos 
necessários para o encontro junto à Unifal; 9) Co-conduzir o 1 encontro com cada turma; 
10) Elaborar relatório parcial; 11) Replicação das etapas 4, 5, 6 e 8; 12) Co-conduzir o 2 
encontro com cada turma; 13) Elaborar relatório parcial; 14) Redação do relatório final para 
submissão ao Simpósio Integrado da Unifal. 
 
Bolsista Projeto 2:  Vivência Ambiental 
1) Identificação e classificação das espécies de interesse para o projeto. 2) Placas de 
identificação, levantamento das especificidades de cada planta e suas funções ambientais. 
3) Levantamento das disciplinas para compatibilizar os conteúdos dos respectivos anos para 
poderem compreender (p.ex. fotossíntese, famílias, espécies, reprodução, nutrição de 
plantas, estrutura de solo, reações químicas...); 4) ASeleção e estudo das técnicas de 
diagnóstico participativos como mapeamentos, diagramas, etc.; 5) Replicação das 
técnicas nas escolas; 6) Planejamento participativo: a partir dos diagnósticos, os alunos 
definirão 1 ou 2 projetos para serem desenvolvidos na escola (p. ex. plantio de mudas, 
paisagismo, Pancs, etc.); 7) Os alunos aplicarão os mesmos métodos em casa (diagnóstico e 
planejamento participativos); 8) Oficina Saberes e Sabores: elaboração e degustação de 
pratos com Pancs; 9) Avaliação com alunos; 10) Elaborar relatório parcial; 11) Redação do 
relatório final para submissão ao Simpósio Integrado da Unifal. 
 

Número de bolsistas/bolsas:  
02 bolsistas (16 bolsas) 

Requisitos para a candidatura: 
O aluno deve estar cursando o 3º período ou períodos subsequentes do BICE ou demais 
bacharelados da UNIFAL Campus Varginha. 

Perfil da/do candidata/candidato: 
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Perfil comunicativo e didático, com sensibilidade para lidar com distintos públicos 
especialmente com crianças e adolescentes. 
Alunos que tenham interesse pelos temas de meio ambiente e sustentabilidade. 
De preferência, alunos que tenham experiência em projetos sociais e/ou ambientais. 
Disponibilidade para trabalhos em período integral. 
 

Forma/etapas de seleção: 
A seleção será composta de: 

a) Uma atividade avaliativa (com consulta) sobre o texto “Percepção ambiental e 
educação ambiental: uma reflexão sobre as relações interpessoais e ambientais no 
espaço urbano”. O texto poderá ser baixado pelo aluno no 
link: 13Thttp://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/3477/
256013T 

 
b) Entrevista com o candidato; 
c) Avaliação do histórico das disciplinas (levar o histórico e Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico) 
 

Local, data e hora da seleção: 
Campus Varginha - Sala D 211 – 05/03/2020 14 Horas 

 
 
 

31 - CAFÉ COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Plano de trabalho: Entrar em contato com os gestores públicos e membros da sociedade 
civil para participar do debate; - Confeccionar material de divulgação – Criação de blog (ou 
site) e páginas em redes sociais para criar um meio de divulgação e registrar as atividades 
do projeto; - Ajudar na organização dos debates e do café servido nos intervalos de debate; 
- Sistematização dos debates desenvolvidos; - Aplicação e tabulação dos resultados dos 
questionários de avaliação do evento; - Apresentação dos resultados da avaliação e das 
sugestões e críticas para a equipe organizadora do “Café com Administração Pública” 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista receberá 8 bolsas 
 

Requisitos para a candidatura:  
- Estar regularmente matriculado no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia ou 
no curso de Administração Pública, a partir do 3º período 

Perfil da/do candidata/candidato:  
- Ter interesse pela área de Administração Pública 
- Ter disponibilidade de 15 horas semanais para se dedicar às atividades do projeto, no 
período diurno e noturno 
 

Forma/etapas de seleção: 
- Análise do histórico escolar 

http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/3477/2560
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/3477/2560
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- Entrevista 

Local, data e hora da seleção: 
 
Sala do prof. Adílio 
Dias: 27/02/2020 – 13 às 16:30 h 
28/02/2020 – 13 às 16:30 h 

 
 

33 – 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; 
- Cumprir com o horário estipulado na sala 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:  
 
Até 10 Bolsistas por 8 meses. 

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 2020. 
- Não estar em período de dilatação de prazo. 
- Não estar recebendo bolsas de extensão, PET ou iniciação científica. 
- Possuir dedicação de 15 horas semanais distribuídas entre as atividades e atribuições 
apresentadas no Plano de Trabalho. 
- Faltar pelo menos um ano para a formatura. 

Perfil do candidato: 
 
O candidato deverá, preferencialmente, possuir experiência em extensão universitária; 
espera-se que o bolsista seja organizado e tenha iniciativa. 

Forma/etapas de seleção: 
 
No momento da inscrição nesse edital, o candidato deverá apresentar 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: 
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1ª ETAPA: 
 
- Avaliação escrita, a ser realizada no dia 04 de março de 2020, às 14h, na Sala D 204, no 
prédio D da UNIFAL-MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. A avaliação terá como 
bibliografia de apoio: 
 
• GUERRA, A. C. Os valores da Economia Solidária e os Valores do Trabalho: um estudo em 
Empreendimentos Econômicos Solidários. 2014. 157 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2014. Disponível 
em: 13Thttps://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9VEHY513T. (Atenção: apenas o primeiro 
capítulo, página 28 a 61, será empregado como bibliografia de apoio).  
 
• SILVA, T. L.; NISHIHATA, F. M.; GUERRA, A. C.; TOLEDO, D. A. C. Economia Solidária e 
Educação Popular: a atuação da ITCP/UNIFAL-MG como Extensão Universitária. In: XIII 
Seminário Internacional PROCOAS, USP, São Paulo, 2017. Disponível 
em: 13Thttps://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-
ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub 13T 
 
2ª ETAPA: 
 
- Entrevista, a ser realizada a partir do dia 05 de março de 2020, a partir das 9h, 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: de 18 de fevereiro de 2020 a 03 de março de 2020. 1ª Etapa: 04 de 
março de 2020, às 14h, na UNIFAL-MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. 2ª 
Etapa: 05 de março de 2020, a partir das 9h, 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. 

 
 

35 - O XADREZ COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS 
(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 bolsista irá trabalhar, juntamente com os coordenadores, buscando e 
divulgando o projeto para escolas parceiras, participando de todas as etapas do projeto de 
extensão. O projeto terá seu início com a revisão bibliográfica, para a preparação da 
apresentação do jogo e sua origem. Após a apresentação do jogo e sua origem, será feita a 
apresentação do tabuleiro e das peças que o compõe, para isso será utilizado Dinâmicas 
Enxadrísticas. Assim, o bolsista irá transmitir/ensinar seus conhecimentos para os alunos da 
escola, propondo a realização de partidas amistosas onde os alunos escolherão livremente 

https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9VEHY5
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSmu-vdZ6S-ttx4HXZy2DcNlAvGmV1stFXIGlUx1QvdrLvg3evz767LCKcEF02f5poIATmrZ7IHuHsT/pub
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seus adversários. Nesta hora, o bolsista irá participar ativamente, pois terá que interferir 
sempre que houver uma dúvida, uma jogada ilegal, analisando e sugerindo estratégias de 
ataque e defesa. 

Número de bolsistas/bolsas:  1 bolsista por 8 meses 

Requisitos para a candidatura: Curso: Bacharelado Interdisciplinar em ciência e economia, 
Economia com ênfase em controladoria, administração pública, ciências atuariais e ciências 
contábeis.   

Perfil da/do candidata/candidato: Saber as regras e os movimentos do xadrez, ter 
facilidade em lidar com crianças, pontualidade e disponibilidade de horário. 

Forma/etapas de seleção: Entrevista e aula didática com duração de até 30 minutos com o 
tema “Como jogar xadrez”, o candidato terá à disposição o quadro branco e o tabuleiro com 
jogo de peças.  

Local, data e hora da seleção:  
Local: Campus Varginha, sala D208 
Data: 06/03/2020 
Horário: 14:00 horas 

 
 

36 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO: UMA INICIAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO 
(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 plano de trabalho de trabalho a ser desenvolvido contempla as etapas a seguir: 
 
 Mês  2020  
Descrição  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
Seleção e treinamento  X  X  X        
Coleta de material  X  X       
Desenvolvimento de material  X  X  X  X  X  X  X  X  
Confecção do Blog  X  X  X  X  X  X  
Treinamento e capacitação da 
comunidade  

X  X  X  X  X  X  X  X  

Relatórios  X  
 
Além disso, o bolsista deverá auxiliar os coordenadores no planejamento, preparação, 
elaboração e criação do material e blog a serem desenvolvidos. Se comprometer a participar 
das atividades a serem desenvolvidas inicialmente nas atividades de treinamento e 
capacitação e posterior nas atividades de facilitador e multiplicador. O bolsista deverá ainda 
atuar nas ações desenvolvidas no âmbito do projeto junto as escolas e comunidade do 
entorno da UNIFAL/MG.  

 

Número de bolsistas/bolsas: 08 (oito) bolsas 
01 bolsista por 08 meses  
 

Requisitos para a candidatura: 
1. Estar matriculado em um dos cursos oferecidos pela UNIFAL/MG Campus Varginha. 
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2. Apresentar indicadores satisfatórios de desempenho acadêmico, com coeficiente 
acadêmico maior ou igual a 5,0; 

3. Disponibilidade para realizar as atividades durante o horário letivo das escolas de 1 
e 2 graus da rede pública ou privada de Varginha;  

4. Mini currículo (no máximo 1 página) com indicação de participação em projetos, 
ações ou disciplinas cursadas relacionadas a temática de educação financeira. 
(Informado no momento da inscrição on-line) 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 
1. Boa comunicação 
2. Facilidade de lidar com pessoas 
3. Conhecimento de informática e Internet 
4. Interesse pela temática educação financeira 

 

Forma/etapas de seleção: 
1. Inscrição no formulário online, até o dia 02/03/20, às 12:00. 
2. Conferência da documentação exigida no edital; 
3. Análise do mini currículo* 
4. Entrevista ** 

 
*Em caso de um número superior a 5 interessados, somente passaram para a etapa da 
entrevista os 5 candidatos com o maior CDA – Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 
* Serão consideradas para pontuação do currículo as seguintes atividades relacionadas a 
educação financeira: 
Cursado e sido aprovado em disciplina – 1pt disciplina (máximo de 2 pontos) 
Participado de projeto de extensão - 1 pt projeto (máximo 2 projetos) 
Participação em associação de alunos – 1 pt por semestre (máximo de 2 pontos) 
** Na entrevista serão atribuídas notas pelos coordenadores de 0 a 4. 
***Em caso de empate entre o primeiro e segundo candidato, será selecionado aquele que 
tiver o melhor CDA – Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 

Local, data e hora da seleção: 
A análise do mini currículo dos inscritos será feita no dia 03 e a lista com os candidatos 
aprovados nas etapas iniciais para fins da etapa de entrevista será divulgada no dia 04 de 
março de 2020. A entrevista será realizada no Campus Varginha da UNIFAL no dia 5 de 
março de 2020, às 13:00. 

 


