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ANEXO II – CAMPUS VARGINHA - RETIFICADO 

 
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. 
 
 

Número de bolsistas/bolsas:  
2 bolsistas por 8 meses para Matemática; 
1 bolsista por 8 meses para Química; 
1 bolsista por 8 meses para Geografia. 
 

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 (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 e não possuir vínculo empregatício.  
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: 
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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:  
 
 
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. 
 
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 

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.  
 
 
 



EDITAL PROEX 02/2020 – Seleção de bolsistas 2020 

ANEXO II - INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
 
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 12/03/2020, às 13h.  
As provas didáticas e as entrevistas serão realizadas a partir do dia 13/03/2020, às 13h, em salas e 
horários que serão enviados no dia 12/03/2020, para o endereço de e-mail informado na inscrição.  
O resultado final será divulgado a partir do dia 16/03/2020, por e-mail. 
 

 

 

 


