
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 

 
ADITIVO I  

 CAMPUS POÇOS DE CALDAS 
 

ANEXO III - 02 – PROJETO CALOURO CIDADÃO 2019 
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da Ação e são de sua inteira 

responsabilidade) 
 

Plano de trabalho: Auxiliar a coordenação do projeto na organização e execução das ações 
previstas no mesmo. 

Número de bolsistas/bolsas: 4 bolsistas por 1 mês cada 

Requisitos para a candidatura: Estar matriculado, no mínimo, no 3º período do BCT, ter 
certificado de participação em pelo menos 1 Calouro Cidadão e estar disponível para todas as ações 
previstas no projeto. 

Perfil da/do candidata/candidato: Ter interesse em ações de extensão com as características do 
Calouro Cidadão. 

Forma/etapas de seleção: Os quatro candidatos com maior pontuação serão selecionados como 
bolsistas. Os demais, caso aceitem participar sem bolsa, serão selecionados como voluntários. A 
pontuação de cada candidato será calculada mediante análise de questionário a ser preenchido pelo 
candidato no ato da inscrição. Os pontos somente serão dados para o candidato que apresentar todos 
os documentos comprobatórios para cada item do questionário de seleção (em anexo). Ou seja, o 
candidato deverá imprimir, preencher o questionário de seleção e entregá-lo junto com as cópias 
impressas de todos os documentos comprobatórios exigidos que certifiquem a veracidade das 
respostas no questionário de seleção. 

Local, data e hora da seleção: A análise dos documentos pelos coordenadores ocorrerá entre os 
dias 01/03/19 e 06/03/19. O resultado da seleção será divulgado por meio do e-mail informado na 
ficha de inscrição (disponível abaixo) e no quadro de avisos da COEX (prédio B) a partir do dia 
07/03/2019. 
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Seleção de Bolsista "Calouro Cidadão" 
**Os pontos somente serão computados com apresentação de certificado da Unifal (questões 
3 e 4) e certificados de outras instituições (questão 6) 

*Obrigatório 
 
 

1. Nome * 
 
 

 
2. Matrícula * 

 
 

 
3. Possui Certificado de participação do Calouro Cidadão? * 

Marcar apenas uma 
opção. 

 
Sim (4 pontos) 

Não (0 pontos) 
 

4. Quantos certificados de participação 
de AÇÕES/PROJETOS/PROGRAMAS 
de extensão (exceto certificado de 
palestras) possui? (cada certificado 
apresentado vale 0,5 ponto) * 

 
 

 
5. Qual a sua disponibilidade de horário para participar de todas as ações do 

Calouro Cidadão na primeira semana de aula dos dois semestres de 2019? * 
Marcar apenas uma 

opção. 
 

100% (4 pontos) 

75% (2 pontos) 

50% (1 ponto) 

25% ou menos (0 pontos) 
 

6. Participa ou participou de alguma ação social que não esteja vinculada a UNIFAL? 
Se sim, qual? (cada certificado apresentado vale 0,5 ponto) * 

 
 

 
 
 
 



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 

 
 

ANEXOIII - 46 - PROJETO VALORIZAÇÃO DO SABER TRADICIONAL NA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA PARA A SUSTENTABILIDADE 

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

 
Plano de trabalho: Atuar durante o período de março de 2019 a outubro de 2019 das ações 
vinculadas ao projeto “Valorização do Saber Tradicional na formação acadêmica para a 
sustentabilidade”, considerando reuniões periódicas, seleção e visita às comunidades, elaboração 
trabalhos técnicos e relatórios.  
 
Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista por 8 meses 
 
Requisitos para a candidatura: 
Requisito obrigatório: cópia do histórico escolar 
Anexar documentos comprobatórios de participação em ações de ensino, pesquisa e extensão na 
área de ciência e tecnologia nos últimos dois anos 
Ter concluído a Unidade Acadêmica “Fundamentos de Biologia” 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Ter conhecimento na área de meio ambiente e extensão universitária. 
 
Forma/etapas de seleção: 
N1 (Nota final na disciplina de Fundamentos de Biologia (0-10)) e N2 (Entrevista (0-10)). A nota 
final será composta pela média da N1 e N2 + 0,5 por certificado em ações, projetos e programa de 
ensino, pesquisa e extensão na área de ciência e tecnologia nos últimos dois anos). 
 
Local, data e hora da seleção: 
Campus Avançado de Poços de Caldas, dia 13 de março de 2019, 14h, na sala PCK210, prédio da 
diretoria (Prédio K). Qualquer alteração será comunicada via e-mail institucional aos inscritos.  
 

 
 
 


	Marcar apenas uma opção.
	Marcar apenas uma opção.

