
EDITAL PROEX 01/2019 – Seleção de bolsistas 2019 
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 2019 

 
ANEXO III – 01 – AÇÕES DIALÓGICAS NO PRESÍDIO DE ALFENAS: EDUCAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação 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 nas Rodas de Terapia Comunitária Integrativa; auxiliar os professores 
coordenadores em seus eixos temáticos (artes, alfabetização, leitura, escrita, saúde); 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 de pesquisa a 
ser realizada durante o projeto de extensão; 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:  
5 bolsistas por 7 meses (junho a dezembro de 2019) 
Requisitos para a candidatura: 
Requisitos desejáveis: Ter participado de grupos de estudos e/ou treinamento com os 
coordenadores das ações desenvolvidas no presídio em 2018 e/ou ter experiência com projetos de 
extensão e/ou voluntariado;   
Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação 
- Um aluno ou aluna cursando Pedagogia e ou qualquer curso de licenciatura a partir do 3º período;  
- Um aluno ou aluna da área da saúde a partir do 5º período;  
-  Um aluno ou aluna do curso de Odontologia a partir do 5º período; 
- Dois alunos ou alunas de qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG, a partir do 3º período 
Perfil do candidato: 
- Habilidade para trabalhar com grupos sociais vulneráveis jovens e adultos; 
- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender 
- Ter disponibilidade de 10h semanais para desenvolver o trabalho; 
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar 
de reuniões e de estudos com a coordenação do projeto e com os coordenadores de área. 
Forma/etapas de seleção: 
Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação), redação e entrevista  
Local, data e hora da seleção: 
- A inscrição deverá ser realizada até dia 13/05/2019 
- Análise do histórico, redação e entrevista: 14/05/2019, terça-feira, às 17h, sala R 209 
- Resultado: de 17/05/2019  a 20/05/2019 
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ANEXO III – 35 - NÚCLEO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA DA UNIFAL- NAFAU 

(acrescentado) 
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira 

responsabilidade) 
 
Plano de trabalho: 
Participar das reuniões semanais, toda quarta de 12-13 horas. 
Participar dos atendimentos clínicos nos dois projetos: Consultório farmacêutico da CDM e clínica 
de fisioterapia e Farmácia legal tem cuidado farmacêutico na saúde mental. 
Auxiliar na organização de eventos, entre eles, o Setembro amarelo. 
Participar das campanhas educativas e rastreamentos em saúde promovidos pelo NAFAU. 
Elaborar o relatório final. 
Número de bolsistas/bolsas:  
2 bolsistas por 4 meses 
Requisitos para a candidatura: 
Ser membro efetivo do NAFAU, tendo sido aprovado em processo seletivo 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Responsabilidade, assiduidade, compromisso, espírito de liderança e senso crítico. 
Forma/etapas de seleção: 
Prova escrita. Material do PROFAR, disponível em: 
http://www.cff.org.br/userfiles/Profar_Arcabouco_TELA_FINAL.pdf 
Local, data e hora da seleção: 
Sala PCA 201, dia 17/05 às 17 horas. 
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ANEXO III – 38 – OFICINA DE CAPOEIRA GINGA LEGAL 

(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira 
responsabilidade) 

 
Plano de trabalho: 
- Auxiliar o mestre de capoeira durante as aulas, utilizando todos os conhecimentos técnicos e 
científicos a seu alcance, para desenvolver o aprendizado de conceitos e práticas que envolvem o 
jogo da capoeira. 
- Explorar a capoeira na sua musicalidade, através das aulas com os instrumentos musicais 
utilizados na mesma, tais como: o berimbau, pandeiro, atabaque e agogô. 
- Divulgar o grupo de capoeira e da cultura afro através de apresentações de maculelê e rodas de 
capoeira fora da escola do DCE. 
- Organizar rodas de discussão sobre os fundamentos históricos e culturais acerca da capoeira 
- Apresentar à Pró-Reitoria de Extensão o planejamento anual do trabalho a ser desenvolvido; 
- Estimular a integração dos estudantes da Unifal e da comunidade alfenense, bem como promover 
ações que fomentem a participação de novos integrantes neste projeto cultural. 
 
Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista por 8 meses 
Requisitos para a candidatura: 
- Estudantes da Unifal com conhecimento do jogo da capoeira 
-Ter disponibilidade nas terças e sextas das 17:30 às 19:00 horas, e nas quintas-feiras das 16:00 
horas às 17:30. 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Estudantes da Unifal com conhecimento do jogo da capoeira 
-Ter disponibilidade nas terças e sextas das 17:30 às 19:00 horas, e nas quintas-feiras das 16:00 
horas às 17:30. 
 
Forma/etapas de seleção: 
- Entrevista 
 
Local, data e hora da seleção: 
O processo seletivo será realizado no dia 14 de maio, às 18 horas na quadra do Colégio Judith 
Viana (em frente ao Laboratório de Análises Clínicas da UNIFAL). 
 

 


