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ANEXO III 

Critérios e normas para seleção de bolsistas, referentes a cada uma das Ações de Extensão contempladas 
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ADITIVO IV 

 CAMPUS VARGINHA 
 

ANEXO III – 19 - GESTÃO FINANCEIRA EM FOCO: APLICAÇÃO AO COTIDIANO 
ORGANIZACIONAL E PESSOAL  

PROJETO 2 – RENDIMENTO, GASTOS E CONSUMO CONSCIENTE: A EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA COMO INDUTORA PARA A GESTÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS  
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da ação e são de sua inteira 

responsabilidade) 
Plano de trabalho: 
Etapa 1 – Sedimentação dos conceitos fundamentais em educação financeira Esta etapa consistirá 
em um conjunto de atividades para conhecer os conceitos básicos e fundamentais acerca do tema, 
por meio de leituras e da realização de resenhas sobre materiais que lhes serão apresentados. Além 
disso, serão trabalhados exercícios de fixação e estudos de casos.  
Etapa 2 – Preparação para as aulas Posteriormente, os discentes participarão de um momento com 
os docentes coordenadores do projeto que apresentarão os conteúdos e as diretrizes gerais que irão 
guiar as aulas que deverão ser ministradas aos estudantes do ensino médio. Os materiais utilizados 
nas apresentações serão padronizados e elaborados com o auxílio dos docentes coordenadores. Após 
participar dessas etapas, os alunos estão aptos a ministrar o tema proposto em uma turma do ensino 
médio.  
Etapa 3 – Realização das aulas Momento em que as aulas serão ministradas, observando todo o 
plano definido na etapa anterior. Durante esta etapa os docentes coordenadores do projeto irão 
monitorar o andamento das atividades a cada aula realizada. Tal acompanhamento se faz necessário 
para possíveis ajustes ou mudanças na abordagem planejada.  
Etapa 4 – Avaliação Após a finalização de todos os trabalhos propostos pelo projeto, pretende-se 
aplicar um questionário para verificar se o conteúdo ministrado foi relevante para os alunos e se 
conseguiram assimila-los. Esse questionário também será utilizado como feedback à equipe do 
projeto, inclusive no sentido de receber sugestões de temas a serem acrescentados no conteúdo 
programático.  
Número de bolsistas/bolsas:  
01 bolsista por 05 meses;  
01 bolsista por 05 meses;  
Requisitos para a candidatura: 
1) Estar matriculado em um dos cursos de graduação ofertados pela UNIFAL-MG, no Campus 
Avançado de Varginha. 
2) Aprovação na disciplina de Matemática Financeira. 
3) Disponibilidade de 8h semanais. 
4) Coeficiente de aproveitamento maior ou igual a 4 (quatro).  
Perfil da/do candidata/candidato: 
O candidato deve ter interesse pelas áreas de gestão, finanças e educação financeira. Além disso, 
espera-se seja organizado e que demonstre iniciativa e criatividade para formular ações.  
Forma/etapas de seleção: 
A seleção será realizada por meio da pontuação final normalizada obtida partir  
(i) das atividades desenvolvidas no PIEPEX em Ensino, Pesquisa e Extensão (Extensão peso 3; 
Ensino peso 2; Pesquisa peso 1); 
(ii) da nota obtida na disciplina de Matemática Financeira e no 
(iii) Coeficiente de Aproveitamento. 
As informações deverão ser comprovadas pelo histórico escolar completo (incluindo as atividades de 
PIEPEX). A pontuação final, calculada para o intervalo de 0 a 10 pontos, consistirá na média dos 
itens (i), (ii) e (iii).  
Local, data e hora da seleção: 
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Entregar a documentação até 17/05/2019, às 19h no Centro Integrado de Informação e Atendimento 
- CIAI (Campus Varginha), sala A 114 
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ANEXO III –  22 - ITCP/UNIFAL – MG 

(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira 
responsabilidade) 

 
Plano de trabalho: 
 
O(s) bolsista(s) 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:  
 
1 Bolsista por 7 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 2019. 
- 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 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 14 de maio de 2019, às 14h, na UNIFAL 
– MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. Essa redação terá como bibliografia de apoio os 
artigos abaixo: 
 
• 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. 
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• 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. 
 
2ª ETAPA: 
 
- Entrevista, a ser realizada a partir do dia: 15/05/2019, 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 06/05/2019 a 13/05/2019. 1ª Etapa: 14/05/2019, às 14h, na UNIFAL – 
MG, Campus Varginha, com duração de 03 horas. 2ª Etapa: 15/05/2019, 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. 
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ANEXO III – 28 - MÃES E CRIANÇAS NA UNIVERSIDADE 

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

 
Plano de trabalho: 
Acompanhamento das atividades do projeto e preparação de evento. 
Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista 1 mês 
Requisitos para a candidatura: Ser estudante da UNIFAL - Campus Varginha; ter disponibilidade 
de tempo durante a semana e em alguns finais de semana; possuir conhecimentos sobre gestão de 
redes sociais e gostar de desenvolver atividades recreativas com crianças. 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Ser educado e gentil; ser pró-atividade nas atividades em que estiver envolvido, ter boa capacidade 
de comunicação; como também ser comprometido e dedicado no desenvolvimento de suas 
atividades. 
 
Forma/etapas de seleção: 
Apresentação de Histórico Escolar e Entrevista 
Local, data e hora da seleção: 
Sala 310 G, bloco D, data 15/05, 14:30 

 


