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ANEXO II – ALFENAS 

 
01 - "DE OLHO NO RÓTULO": CONHECENDO O QUE SE COME 

 (As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação 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: 
- Elaboração de materiais educativos; 
- Reuniões periódicas com o grupo de colaboradores; 
- Avaliação das ações após a realização das atividades e mensalmente; 
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho; 
- Auxiliar o coordenador do projeto na confecção do relatório final a ser entregue para a Pró-Reitoria 
de Extensão da UNIFAL-MG;  
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 
ações do projeto, inclusive no Simpósio Integrado UNIFAL-MG. 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 02 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 08 bolsas, sendo 04 
bolsas para cada bolsista selecionado. 
Requisitos para a candidatura: 
Aluno deverá estar regulamente matriculado no curso de Nutrição; 
Ter cursado (com aprovação) as disciplinas Composição de Alimentos e Bromatologia; 
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 da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG;  
- Ser comprometido com as atividades assumidas; 
- Ter domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
- Ter domínio em informática; 
- Estar disposto(a) a desenvolver atividades em equipe; 
- Ter responsabilidade e sigilo em relação aos dados manuseados. 
Forma/etapas de seleção: 
Análise de histórico escolar; 
Entrevista individual. 
Local, data e hora da seleção: 
Local: Sala de reuniões da FANUT 
Data: 05/03/2020 
Horário: 11 h 

 
 

03 – PROJETO ATLETA SEM DOR 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
Plano de trabalho: 
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 Auxiliar o coordenador no planejamento e na execução do projeto; 
 Auxiliar o coordenador na atualização das informações referentes ao projeto no Facebook e 

Instagran do projeto; 
 Ser responsável por verificar os materiais necessários para as atividades do grupo e pelo 

controle do estoque de materiais de consumo do projeto; 
 Ser responsável pelo controle da presença dos demais integrantes e encaminhamento dos 

relatórios mensais de presença ao coordenador; 
 Auxiliar na preparação do relatório final de atividades dos projetos; 
 Ofertar no mínimo um minicurso sobre um dos temas escolhidos pelo participantes do 

projeto durante o ano vigente; 
 Organizar e participar da escala de atendimento em campo durante os torneios e 

campeonatos. 
 Organizar grupos de discussão sobre os temas que surgirem relacionados aos atletas;  
 Ser responsável por apresentar o projeto em eventos locais, regionais ou nacionais de 

extensão;  
 Realizar os atendimentos clínicos supervisionados que ocorrerão fora do horário normal de 

aula dos discentes, nas segundas, terças, quartas e quintas-feiras das 17h00 às 18h00. A 
atuação em campo terá seu cronograma alinhado com cada competição às quais o projeto 
for convidado a participar. 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista que receberá as 8 bolsas contempladas 
Requisitos para a candidatura: Discentes regularmente matriculados no 7º ou 9º período do curso 
de Fisioterapia da UNIFAL-MG e com experiência prévia de no mínimo dois anos como participante 
do projeto Atleta Sem Dor. 
Apresentar Coeficiente Acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis) 
Apresentar disponibilidade para participação nas atividades programadas do projeto (segunda a 
quinta-feira das 17:00 as 18:00 horas), reunião quinzenal nas segundas-feiras de 11:00 às 12:00 
horas e para participação nos eventos esportivos aos finais de semana e minicursos que serão 
previamente agendados. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
O discente deverá ter conhecimento específico em Ortopedia e Traumatologia I e II. Apresentar 
habilidades e competências para trabalhos com Power Point, Excell, Word, Acrobat Reader, 
Windows Movie Maker e com recursos e ferramentas utilizadas no Facebook, Instagran e Whatsapp 
Forma/etapas de seleção: A seleção dos bolsistas deste programa ocorrerá por meio de entrevista 
e análise de currículo. 
Local, data e hora da seleção: 
Local: Laboratório III do Prédio A; 
Data: 02/03/2020 
Horário: 17:00 horas 

 
 

07 - CRESCENDO E BRINCANDO COM SAÚDE E NUTRIÇÃO 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação 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: 



EDITAL PROEX 02/2020 – Seleção de bolsistas 2020 
ANEXO II - INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
- Avaliação do estado nutricional das crianças;  
- Construção, organização e execução do programa de educação alimentar e nutricional para as 
crianças e educadores; 
- Promover treinamento sobre higiene com funcionários;  
- Avaliar a qualidade, quantidade e adequação das refeições ofertadas as crianças; 
-  Descrever os marcadores de consumo alimentar das crianças; 
- 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: 02 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 08 bolsas, sendo 04 
bolsas para cada bolsista selecionado. 
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 da/do candidata/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; 
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: 05/03/2019 
Horário: 11h 

 
 

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. 
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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: 
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 https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/prog_proj_formularios, 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: 

https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/prog_proj_formularios
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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 

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. 
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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, https://www.unifal-mg.edu.br/cursinho/, 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. 

 
 

10 – FLORESCER: NUTRIÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação 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: 
- Atendimento nutricional da comunidade universitária e alfenense;  
- Construção, organização e execução do programa de educação alimentar e nutricional individual 
e coletiva; 
- Elaboração de materiais educativos 
- Planejamento das oficinas de orientação;  
- Auxílio na condução de grupos de discussão e suporte para os atendimentos;  
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho em reuniões periódicas; 
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 
ações do projeto, inclusive no Simpósio Integrado UNIFAL-MG; 
- Auxiliar o coordenador do projeto na confecção do relatório final a ser entregue para a Pró-
Reitoria de Extensão Universitária da UNIFAL-MG 

https://www.unifal-mg.edu.br/cursinho/
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Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 02 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 08 bolsas, sendo 04 
bolsas para cada bolsista selecionado. 
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 da/do candidata/candidato: 
- Comprometido(a) com as atividades assumidas; 
- Saber trabalhar em equipe: 
- Habilidade em se comunicar individualmente e em grupo; 
- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
- Domínio em informática; 
- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados; 
Forma/etapas de seleção: 
Análise de histórico escolar; 
Entrevista individual 
Local, data e hora da seleção: 
Local: Sala de reuniões da UNIFAL-MG 
Data: 06/03/2020 
Horário: 11h 

 
 

12 – LABORATÓRIO DE ENSINO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
Plano de trabalho: 
- Planejar, desenvolver e aplicar atividades e workshops voltados para a formação inicial e 
continuada de professores de matemática no que tange ao trabalho com materiais manipulativos 
e tecnologias; 
- Planejar, desenvolver e aplicar atividades para pessoas idosas relacionadas à educação 
matemática 
- Realização de workshops de matemática com estudantes da rede pública de ensino; 
- Auxiliar o docente na realização de eventos e web-conferências em escolas públicas de Alfenas 
e Região e no Laboratório de Ensino de Matemática (LEMA) e na interlocução do projeto de 
extensão com as disciplinas de estágio. 
- Com apoio do docente, elaborar videoaulas de matemática com os recursos do Laboratório de 
Ensino de Matemática (LEMA) e apostilas do uso de Geogebra 
Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista por 8 meses 
Requisitos para a candidatura: 
Estudantes do curso de Matemática-Licenciatura ou do curso de Pedagogia, no mínimo do 
terceiro período, com conhecimentos básicos sobre o uso de tecnologias no ensino. 
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Perfil da/do candidata/candidato: 
- Interessado pelo uso das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem da matemática 
- Interessado em desenvolver atividades matemáticas com pessoas idosas 
- Interessado em desenvolver atividades com professores de matemática e estudantes da 
educação básica 
- Interessado em aprender coisas novas e engajamento com questões relacionadas ao ensino e 
aprendizagem da matemática 
Forma/etapas de seleção: 
- Entrevista e análise do histórico escolar 
Local, data e hora da seleção: 
- Sala D413 – Laboratório de Ensino em Educação Matemática, Prédio D, campus Sede. 
- 05 de março de 2020, às 10h (quinta-feira) 
 
Inicio das atividades do projeto 06/03/2020 
 
 

 
 

13 - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA 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: 
Estudo de textos historiográficos; redação de textos acadêmicos (sínteses e resumos) e relatórios; 
pesquisa de fontes históricas e de material didático e paradidático; manutenção de sites, redes 
sociais e produção audiovisual; produção de documentos e materiais relativos ao programa e aos 
projetos; atuação em escolas da educação básica; apoio aos(às) coordenadores(as) em todas as 
ações do programa de extensão. 
Número de bolsistas/bolsas:  
03 bolsistas por 08 meses 
Requisitos para a candidatura: 
Discentes devidamente matriculados no curso de História – Licenciatura da UNIFAL-MG que 
tenham cursado no mínimo dois semestres e que tenham coeficiente 7,0 ou superior. 
Perfil do(a) candidato(a): 
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: prova escrita com caráter classificatório que avaliará o domínio do(a) 
candidato(a) sobre os temas norteadores das ações do programa de extensão. A prova valerá 10,0 
(dez) pontos, será dissertativa e terá como tema os seguintes textos: 

• MALERBA, Jurandir. Os historiadores e seus públicos: desafios ao conhecimento histórico 
na era digital. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 37, n. 74, 2017. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v37n74/1806-9347-rbh-2017v37n74-06.pdf. Acesso em 
04/02/2020. 

• HERMETO, Miriam; FERREIRA, Rodrigo de Almeida. Ensino de História e História Pública: 
um começo de conversa. Revista História Hoje, v. 8, n. 15, dezembro de 2018. Disponível 
em https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/559/296. Acesso em 06/02/2020. 

https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/559/296
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Os(as) candidatos(as) terão duas horas para a realização da prova. 
Segunda etapa: entrevista com caráter eliminatório que avaliará condições socioeconômicas, o 
perfil do(a) discente, e se este(a) tem o interesse, as competências e a disponibilidade necessários 
para as atividades do projeto. A entrevista valerá 10 (dez) pontos e serão eliminados os(as) 
candidatos(as) que tirarem nota inferior a 6,0 (seis). 
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 da prova e da entrevista. A nota final terá o valor de 6,0 
(seis) a 10,0 (dez) e será considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que obtiver a maior nota. 
Desempate: como critério de desempate será utilizado o Coeficiente Acadêmico indicado no 
Histórico Escolar emitido pelos órgãos competentes da UNIFAL-MG no ano corrente. 
Local, data e hora da seleção: 
Prova escrita: Sala V 015, Campus Sede, 4 de março de 2020, 14h 
Entrevista: Sala V 015, Campus Sede, 5 de março de 2020, 14h  

 
 

18 – ODONTOLOGIA HOSPITALAR PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 
(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 acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária mínima 15 horas 
semanais para as atividades de extensão. O discente bolsista pelo projeto será encarregado pela 
apresentação e capacitação dos acadêmicos voluntários e realização das reuniões mensais para 
esclarecer possíveis dúvidas vivenciadas durante as atividades. Nas reuniões mensais também irá 
auxiliar o coordenador na escolha dos artigos científicos que serão discutidos, bem como auxiliar 
os demais integrantes na apresentação dos casos clínicos atendidos durante aquele mês. Fará o 
acompanhamento semanalmente dos acadêmicos durante os atendimentos na Santa Casa de 
Alfenas, assim como o controle de sua frequência e do lançamento das atividades no livro ata. 
Será responsável também pela idealização e confecção do material didático utilizado pelos 
acadêmicos durante as abordagens dos pacientes e pela divulgação do projeto por meio de 
apresentações em eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais. Também será 
responsável por organizar as postagens nas redes sociais do projeto. Por fim, auxiliará o 
coordenador do projeto na elaboração do relatório final a ser entregue para a Pró-Reitoria de 
Extensão Universitária da UNIFAL-MG.  
Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista e 8 bolsas 
Requisitos para a candidatura: O acadêmico bolsista deverá ter: a) cursado e sido aprovado nas 
disciplina de Periodontia I e II; Dentística Preventiva e Restauradora I e II; Endodontia I e II; 
Cirurgia I e Estomatologia I e II; e b) ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 5,0.  
Perfil da/do candidata/candidato: O aluno deverá estar regularmente matriculado no Curso de 
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução do Projeto de 
Extensão “Odontologia hospitalar para pacientes oncológicos” (2020/1 e 2020/2). O aluno deve:  
a) ter interesse e conhecimento em diagnóstico e tratamento de lesões na mucosa oral (área de 
Estomatologia); b) domínio nas técnicas e abordagens de prevenção em saúde bucal; c) 
conhecimento sobre o tema Odontologia Hospitalar; e d) apresentar um perfil acolhedor e 
cuidador.  
Forma/etapas de seleção: Prova escrita contendo os conteúdos relacionados com Odontologia 
Hospitalar e manifestações orais associados ao tratamento oncológico.   
Local, data e hora da seleção: Dia: 03/03/2020 às 17h00min no sala F311 (Laboratório 
Multidisciplinar I de Dentística. 
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19 – PROGRAMA PaliATIVO 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
Plano de trabalho: 
 

1. Projeto de extensão PaliAB: 
• As atividades do projeto serão desenvolvidas por meio da assistência à saúde aos 

usuários vinculados a Estratégia de Saúde da Família do município de Alfenas e por 
reuniões para discussão destes casos. As atividades de assistência terão 
periodicidade quinzenal, em dias previamente estabelecidos e acordados com os 
pacientes/familiares a serem assistidos. É oportuno assinalar que a assistência de 
saúde será realizada sempre por um docente junto com no mínimo dois e no 
máximo três alunos (de diferentes cursos de graduação - Enfermagem, Medicina, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Biomedicina). As reuniões para 
discussão dos casos serão mensais, com a participação de todos os membros deste 
projeto. Além das atividades assistenciais, o aluno bolsista desenvolverá outras 
atividades, como por exemplo, a leitura de artigos científicos relacionados à 
temática do projeto, dentre outras, com vistas a complementar a sua formação. 

 
2. Projeto de extensão Desenvolvimento humano e escuta terapêutica: 

• Elaboração de planos terapêuticos voltados para o desenvolvimento humano de 
indivíduos acometidos por condições crônicas ou por vulnerabilidades em parceria 
com profissionais dos locais de atuação do projeto; 

• Aplicação e análise de escalas de desenvolvimento humano; 
• Realização de escuta terapêutica a indivíduos acometidos por condições crônicas 

ou por vulnerabilidades; 
• Auxílio na programação e organização de eventos de divulgação técnico-científica; 
• Realização de parceria com estudantes de graduação e pós-graduação para coleta, 

análise e divulgação de dados obtidos durante o desenvolvimento do projeto.   
 

3. Projeto de extensão paliAÇÃO para uma Vida + Viva: 
• As atividades do projeto serão caracterizadas por visitas domiciliares para 

prestação de assistência à saúde a pessoas com câncer encaminhadas ao projeto 
pela Associação Vida Viva de Alfenas e por reuniões para discussão destes casos. 
As visitas terão periodicidade quinzenal, em dias previamente estabelecidos e 
acordados com os pacientes/familiares a serem assistidos. As visitas domiciliares 
serão realizadas sempre por um docente junto com no mínimo dois e no máximo 
três alunos (de diferentes cursos de graduação - Enfermagem, Medicina, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Biomedicina). As reuniões para 
discussão dos casos serão mensais, com a participação de todos os membros deste 
projeto. 

 
4. Projeto de extensão aliviAR: 
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• Realizar buscas de casos (queixas relacionadas ao conteúdo do projeto) nos 

diferentes setores de saúde (clínica, PSF, hospital) através de entrevistas e/ou 
avaliação de pacientes, cuidadores ou profissionais.  

• Participar dos encontros/discussões quinzenais e contribuir na elaboração da 
apresentação dos casos e solução de problemas ou orientações aos participantes 

• Contribuir na organização de workshops propostos no projeto, bem como na 
programação e execução de eventos técnico-científicos. 

• Participar da elaboração de relatos de experiência e tabulação dos dados 
discutidos para posterior redação de trabalho científico. 

Número de bolsistas/bolsas: 4/32 (8 bolsas por aluno bolsista) 
Requisitos para a candidatura: 

1. Estar devidamente matriculado nos cursos de graduação de Enfermagem, Medicina, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Farmácia ou Biomedicina; e 

2. Ser membro efetivo da Liga Interdisciplinar de Cuidados Paliativos da UNIFAL-MG; ou 
3. Ter cursado a disciplina optativa “Introdução aos Cuidados Paliativos e à Tanatologia”; ou 
4. Ter participado de eventos científicos ou projetos de extensão relacionados diretamente 

à temática dos Cuidados Paliativos. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Envolvimento com atividades relacionadas aos cuidados paliativos (membro efetivo da Liga 
Interdisciplinar de Cuidados Paliativos da UNIFAL-MG; aluno que tenha cursado a disciplina 
optativa “Introdução aos Cuidados Paliativos e à Tanatologia”; participação em eventos e projetos 
de extensão relacionados à temática dos Cuidados Paliativos). 
Forma/etapas de seleção: 

1. Análise do Coeficiente de Desempenho Acadêmico e do currículo Lattes com documentos 
comprobatórios (não serão aceitos documentos originais para comprovação do currículo). 

2. Entrevista com as coordenadoras dos projetos de extensão que compõem o programa 
paliATIVO. 

Local, data e hora da seleção: 06/03/2020 das 11:00h às 12:30h (Prédio R; Sala R-209) 
 
 

22 - PROGRAMA DE ESTUDO DA POSTURA E DO MOVIMENTO 
(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 1:  
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação do projeto, na verificação de materiais 
necessários para as atividades do Projeto “Eu sou voluntário”, no agendamento 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 na avaliação e planejamento dos exercícios dos 
grupos de participantes; 
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- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
Bolsista 2 
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação 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. 
Bolsista 3 
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação 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 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 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 e desenvolvimento do Workshop de Estudos em Fisioterapia. 
- Auxiliar nas atividades dos Jogos Recreativos de Integração da Fisioterapia. 
- 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:  

1- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Eu sou voluntário” e sete bolsas; 
2- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Ajuste-se: Bem estar no trabalho” e sete bolsas; 
3- Um bolsista para o Projeto de Extensão “Mãos que aliviam” e sete bolsas; 
4- Um bolsista para o Programa de Estudo da Postura e do Movimento e três bolsas. 
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Requisitos para a candidatura: 
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar cursando do quinto ao nono período do curso de 
fisioterapia da UNIFAL. 
Perfil da/do candidata/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 aplicada a Traumato Ortopedia Funcional I e II. 
Forma/etapas de seleção: 
A seleção do bolsista será realizada por meio de Entrevista. 
Local, data e hora da seleção: 
Data da entrevista: 04/03/2020 das 09:00 às 11:30 horas* 
Local: Setor de Dermato-Funcional da Clínica de Fisioterapia da UNIFAL – Campus II 

 
 
 
 
 
 
 

25 – SEMEANDO A TERRA: AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA CADEIA AGROECOLÓGICA E DA 
SOBERANIA ALIMENTAR NO SUL DE MINAS GERAIS 

(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 programa tem por objetivo articular ações de extensão que serão 
desenvolvidas por meio de parcerias entre a Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e 
coletivos agroecológicos do Sul de Minas Gerais com a intenção de criar alternativas ao modelo 
de alimentação hegemônico. Compõem o programa os projetos “Circuitos curtos de agroecologia: 
produção, cultura e comercialização de alimentos no Sul de Minas Gerais” e “Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP): fomentando experiências agroecológicas em Caldas-MG”, além dos eventos 
“Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária” (JURA) e “Encontro Regional de 
Agroecologia”. Com o programa serão geradas e/ou aprimoradas atividades que envolvem a 
cadeia agroecológica e a soberania alimentar no Sul de Minas Gerais, dentre elas a FACU (Feira 
Agroecológica e Cultural da Unifal), mas também outras ações, especialmente com o intuito de 
contribuir com a geração de renda nas unidades de produção camponesas e a oferta de alimentos 
saudáveis para a população.  
 
Objetivo geral (máximo de 400 caracteres) 
 Articular ações de fortalecimento da cadeia agroecológica e da soberania alimentar no Sul 
de Minas Gerais. 
 
Objetivos específicos (máximo de 2.500 caracteres) 



EDITAL PROEX 02/2020 – Seleção de bolsistas 2020 
ANEXO II - INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
• Promover a Agroecologia e a soberania alimentar como modelos de organização para o 

sistema agroalimentar regional; 
• Fortalecer parcerias entre a UNIFAL-MG, movimentos sociais, grupos de produtores ou de 

consumidores e outros coletivos que atuam em defesa da agricultura camponesa e da 
alimentação saudável no Sul de Minas Gerais; 

• Estimular o envolvimento de discentes de diversos cursos da UNIFAL-MG com as 
atividades do programa; 

• Oferecer oficinas e atividades culturais que abordem direta ou indiretamente os temas da 
Agroecologia e da soberania alimentar. 

Número de bolsistas/bolsas: serão selecionados 1 bolsista para o projeto “Circuitos curtos de 
agroecologia: produção, cultura e comercialização de alimentos no Sul de Minas Gerais” e 1 
bolsista para o projeto ““Diagnóstico Rápido Participativo (DRP): fomentando experiências 
agroecológicas em Caldas-MG”. Para cada bolsista serão fornecidas 8 bolsas. 
Requisitos para a candidatura: ser discente do curso de Ciências Sociais, Geografia, Ciências 
Biológicas, História, Pedagogia, Nutrição, Medicina, Enfermagem ou Química. 
Perfil da/do candidata/candidato: o candidato selecionado deverá ter proatividade, interesse, 
responsabilidade, comprometimento e disposição para trabalhos em equipe. A experiência com 
a temática dos projetos será considerada como critério classificatório, deixando claro que não é 
eliminatório. 
Forma/etapas de seleção: a seleção se dará por meio de duas etapas, sendo a primeira composta 
de prova escrita dissertativa sobre a relação entre a Agroecologia e os Direitos Humanos e a 
segunda por entrevista pessoal com os coordenadores dos projetos. 
Local, data e hora da seleção: as duas etapas ocorrerão na sala V010 (Laboratório de Metodologia 
de Ensino em Ciências Sociais) no campus sede da UNIFAL-MG. A prova escrita será no dia 
19/02/2020 às 09h30 e a entrevista será no dia 20/02/2020 às 09h00. 

 
27 - PROGRAMA UNIFAL SEM ESTRESSE 

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

Plano de trabalho: 
- Participar de reuniões e estudo de textos com as coordenadoras do Programa; 
- Manter o cronograma de atividades do Programa atualizado e divulgá-lo nas redes sociais, entre 
os alunos, principalmente aos ingressantes; PRACE e PROEX; 
- Divulgar as atividades abertas para a participação da comunidade externa; 
- Auxiliar na organização das atividades oferecidas pelo Programa e nas ações do Setembro 
Amarelo (mês de prevenção ao suicídio); 
- 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; 
- Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas;  
- Apresentação do programa e resultados em eventos científicos; 
- Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG;  
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- Cumprir as demais obrigações do bolsista conforme edital PROEX 05/2019 – Probext 2020. 
Número de bolsistas/bolsas:  
3 bolsistas para atuarem no campus de Alfenas: 
- 1 bolsista com 6 bolsas e 2 bolsistas com 5 bolsas cada (bolsista 1: de março a agosto de 2020; 
bolsista 2: de maio a setembro de 2020, bolsista 3: de agosto a dezembro de 2020). 
Requisitos para a candidatura: 
- Requisito obrigatório: Comprovante de inscrição (resposta automática do e-mail de inscrição); 
- Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante de 
matrícula no caso de discentes ingressantes; 
- Currículo Vitae ou Lattes 
- Disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolver o trabalho. 
Perfil da/do candidata/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: 
Etapa 1: Análise do histórico da graduação e/ou currículo, Redação e Entrevista 
Etapa 2: Dinâmica de grupo 
Local, data e hora da seleção: 
Etapa 1: Dia 03 de março de 2020, às 17h, na sala R 209 
Etapa 2: Dia 06 de março de 2020, às 17h, na sala R 209 

 
 


