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ADITIVO IV – ALFENAS 

 

ATENÇÃO! As seleções objetos deste Aditivo serão realizadas de forma remota. 

Deste modo, a documentação solicitada para inscrição deverá ser anexada no 

formulário, no ato de inscrição, mesmo que também tenha sido solicitado o envio 

por e-mail. 

 
02 – ÁGUAS DE MINAS 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas 

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Plano de trabalho: 

 Participação em reuniões remotas com periodicidade mínima semanal, com 
coordenador e equipe 

 Capacitação do bolsista e equipe (videoconferência) 

 Auxílio no preparo de materiais, coletas e análises de amostras de águas de fontes 
alternativas ou por critérios da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com Termo 
de Cooperação previamente estabelecido, via DRI (Diretoria de Relações 
Internacionais e Interinstitucionais), objetivando o monitoramento de fontes de 
água para consumo humano das zonas rural e urbana de Alfenas (QUE ESTÃO 
ACONTECENDO NORMALMENTE, visto a necessidade de monitoramento constante, 
possibilidade de transmissão de viroses pela água). Todas as atividades estão sendo 
realizadas, atendendo ao disposto no Art. 2º da Resolução 07/2020/Consuni. 

 Auxílio na confecção de laudos das análises realizadas, para divulgação e para 
alimentar sistema SISÁGUA, do Ministério da Saúde 

 Preparo de materiais para divulgação e educação para a população usuária de águas 
para consumo (redes sociais, panfletos, entrevistas, etc.) 

 Preparo de atividades lúdicas para crianças, abordando os temas água, saúde, meio 
ambiente, para futuras palestras 

 Apresentação em eventos científicos e Simpósio Unificado 

 Auxílio no preparo do relatório final 

Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas/4 meses cada 

Requisitos para a candidatura: 

 Possuir 15 horas semanais para o projeto 

 Ter passado por capacitação para as atividades do projeto 

 Ter participação ativa no projeto 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 Aluno de graduação 

 Conhecimentos básicos em softwares de edição de textos, planilhas e apresentações 

 Conhecimento de práticas laboratoriais 

 Conhecimentos básicos em análise microbiológica de água 

Forma/etapas de seleção: 

 Entrevista por videoconferência 

 Contagem de tempo de participação ativa no projeto em período anterior 

Local, data e hora da seleção: 

 31/07/2020 por videoconferência. Horário: 13-17h 



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

  

11 - JUNTOS PARA UMA VIDA VIVA 

(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: 
1) Desenvolver ou procurar vídeos, de tamanho curto, com temas inerentes ao 
projeto (co-morbidades com o câncer, COVID-19 e pessoas com câncer, aspectos 
alimentares saudáveis para portadores de CA,) para publicar em grupo de WhatsApp, 
site da ONG, redes sociais da ONG e televisor situado na casa do café da ONG, após 
apreciação da coordenação do projeto; 
2) participar e auxiliar as reuniões de planejamento das atividades;  
3) acompanhar e fazer relatório dos conhecimentos discutidos as reuniões de 
discussão de temas;  
4) monitorar as atividades de preparo dos materiais para as interações online;  
5) organizar material para disponibilizar online;  
6) auxiliar na produção dos relatórios do projeto;  
7) auxiliar na produção de material didático; 
8) participar em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica 
decorrente das ações do projeto; e  
9) cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 
 

Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 02 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 04 bolsas 

Requisitos para a candidatura: 
Aluno deverá estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Alfenas e 
frequentando um curso de graduação. 

Perfil do candidato: 
Ter habilidades para trabalhos com atividades via internet e experiência em atividade 
de extensão. 

Forma/etapas de seleção: 
Realizar a inscrição e o envio da documentação solicitada neste item para o endereço 
de email: 
elianeg1202@gmail.com 
O Candidato deverá enviar os documentos para a seleção:  
1) Carta de interesse no formato (doc – extensão do software Word) com a seguinte 
formtação: Fonte: Arial, 12; margens: 2,0 cm; espaçamento entre linhas: 1.5 linhas; 
tamanho máximo: 1 lauda (impreterivelmente). A carta de interesse deve conter os 
seguintes itens: 

a) Apresentação (nome completo, e-mail, telefone para contato, número de 
matrícula) 

b) as motivações para se integrar a equipe de ação; 
c)  as possíveis contribuições ao projeto; 
d) as disponibilidades de horários para dedicação às atividades 

2) histórico escolar;  

mailto:elianeg1202@gmail.com
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3) Proposta de cronograma de trabalho, informando os horários disponíveis para 
dedicação ao Projeto de Extensão, informando como poderia cumprir a carga horária 
especificada no edital de seleção de bolsista, equivalente a 15 horas / semana. 
A documentação deverá ser enviada, necessariamente, até o dia 31/07/2020 (trinta e 
um de julho de dois mil e vinte) até às 11h 00 am (horário de Brasília) para todos os 
e-mails informados neste item 

Local, data e hora da seleção: 
A seleção ocorrerá por Análise dos documentos 
Data: 03/08/2019 
Horário: 10h 
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16 - PROGRAMA MUSEUS E PATRIMÔNIOS: EXPERIÊNCIAS DA UNIFAL-MG 

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

inteira responsabilidade) 

Projeto EducAmbiental no Museu de História Natural 

Plano de trabalho: 
 
 O projeto terá atividades entre os meses de Agosto a dezembro de 2020, porém não apresentará 
dias fixos para desenvolvimento das ações, uma vez que serão desenvolvidos conteúdos online 
para a divulgação do Museu e atividades remotas. 
Os conteúdos serão desenvolvidos na plataforma https://app.holobuilder.com para uma visitação 
3D do museu. 
Existe também o compromisso do projeto participar e/ou ser apresentado pelo(s) bolsista(s) em 
Congressos Locais, Regionais ou Nacionais, além do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG (out/nov).  
 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
 
Até 2 bolsistas por até 4 meses cada (substituição 
semestral) 
 

 

Requisitos para a candidatura: 
 
- Ser discente de graduação da UNIFAL-MG, regularmente matriculado;  
- Apresentar desempenho satisfatório, com coeficiente acadêmico acima de seis, 
preferencialmente;  
- Ter disponibilidade mínima de 10h semanais para as atividades de extensão do projeto;  
- Estar disposto(a) a participar, quando convocado(a), da organização de eventos e reuniões 
promovidas pelo(s) coordenador(es), bem como pela Proex. 
 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 
Desejável que apresente algum conhecimento e/ou participação anterior em extensão 
universitária, bem como aptidão para contato e monitoria de público escolar, desde educação 
infantil até superior.  
 

 

Forma/etapas de seleção: 
 
Entrevista + Análise de currículo (incluindo histórico da graduação e grade de horários do 
semestre) + telefone de contato 
 

 

Local, data e hora da seleção: 
 
 03 de agosto de 2020, Entrevista via Google Meet 

 
* As entrevistas acontecerão individualmente e realizadas por agendamento .  
 

 

 

https://app.holobuilder.com/
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ANEXO II - 26 - TODA MÚSICA PARA TODOS 
(As informações abaixo foram fornecidas pela coordenação da Ação e são de sua 

inteira responsabilidade) 

Para atuar no Projeto Integrações Musicais – 2020 
O projeto de extensão “Integrações Musicais – 2020”, busca articular ações de intercâmbio de 
experiências, conhecimentos e elementos de formação relacionados à execução das atividades 
dos projetos “Camerata Theophillus”, “Histórias Cantadas”, “Madrigal Renascentista Unifal” e 
“Orquestra Popular Unifal” - componentes do Programa “TODA MÚSICA PARA TODOS – 2020”. 
Tem como principal objetivo integrar os quatro projetos, seus componentes e estes com o público 
em geral, a partir do compartilhamento de saberes musicais, decorrentes do desenvolvimento de 
suas atividades e de sua interação com membros das comunidades com que se relacionam, por 
meio de oficinas, workshops e concertos, individuais e conjuntos. Constitui-se, assim, como um 
espaço de diálogo e experiências entre ações musicais de estilos e práticas distintas, mas 
respeitando e preservando as características fundamentais de cada projeto, ampliando o contato 
destes com o grande público. 
Plano de trabalho:  

1. Trabalhar em colaboração, com os demais bolsistas do Programa, para a realização de 

atividades de formação; 

2. Buscar oportunidades de formação (cursos, oficinas, workshops), para os integrantes do 

Programa; 

3. Auxiliar na organização de encontros de formação, inclusive com inscrições abertas ao 

público; 

4. Manter atualizada a agenda de encontros de formação; 

5. Ser responsável pela comunicação com o grupo (integrantes dos projetos componentes), 

por meio do Whatsapp, para informações sobre a agenda de encontros de formação; 

6. Auxiliar o/a profissional responsável pelo momento de formação, para a realização das 

atividades; 

7. Organizar a sala virtual, para os encontros de formação; 

8. Fazer o controle de presença e participação, para a certificação; 

9. Auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades, periódico e anual; 

10. Auxiliar na organização de Concertos integrados do Programa. 

Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista por 5 meses 

Requisitos para a candidatura: 
Ser integrante de, pelo menos, um dos projetos componentes do programa TODA MÚSICA PARA 
TODOS! 

Perfil do candidato:  
O candidato deve apresentar as seguintes habilidades e competências: criatividade, pró-
atividade, organização, responsabilidade, boa comunicação e espírito de equipe. 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista. 

Local, data e hora da seleção:  
A entrevista será feita de forma remota, utilizando o WhatsApp, no dia 30 de julho, a partir das 
9h, em horários que serão agendados com cada candidato. 
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28 - UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE – UNATI 

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

inteira responsabilidade) 

Projeto 1: Línguas estrangeiras e suas culturas – socialização e aprendizagem 

Coordenadora: Profa. Dra. Fernanda Aparecida Ribeiro 

Coordenador Adjunto: Prof. Dr. Italo Oscar Riccardi León 

Plano de trabalho:  
1) Elaboração de atividades culturais para ser inserido no Grupo da UNATI no 

WhatsApp, conforme calendário da coordenação geral;  

2) Elaboração de atividades de inglês ou espanhol, para as turmas específicas;  

3) Realização de leituras sobre o ensino de línguas estrangeiras para a Terceira 

Idade; 

4) Elaboração de Material didático: enquanto houver o isolamento, as atividades 

serão online; caso haja atividades presenciais, o material poderá ser impresso 

e entregue em sala de aula. 

5) Apresentação trabalho no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 

6) Elaboração de uma atividade a ser apresentada na festa de confraternização 

e final de ano da UNATI (caso haja atividades presenciais); 

7) Participação na semana do idoso; 

8) Elaboração de relatório final. 

Número de bolsistas/bolsas:  
2 bolsistas, cada um com 4 meses de bolsa.  
Um bolsista para área de espanhol e um bolsista para o inglês. 
 

Requisitos para a candidatura: 
Ser discente do curso de Letras (Licenciatura ou Bacharelado), cursando ou tendo 
cursado a habilitação a qual se candidata (espanhol ou inglês). 
O candidato deve ter acesso à internet e celular com WhatsApp para a elaboração e 
desenvolvimento das atividades remotas. 
Conhecimento básico e manuseio de ferramentas tecnológicas interativas para 
comunicação virtual. 

Perfil da/do candidata/candidato: 
      Bolsista de Espanhol:  

1) Ser discente do Curso de Letras, com habilitação em língua espanhola; 

2) Ter conhecimento básico da(s) língua espanhola; 

3) Ter assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades propostas; 

4) Conhecimento básico e manuseio de ferramentas tecnológicas interativas 

para comunicação virtual. 

 

      Bolsista de Inglês:  
1) Ser discente do Curso de Letras, com habilitação em língua inglesa; 

2) Ter conhecimento básico da(s) língua inglesa; 
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3) Ter assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades propostas; 

4) Conhecimento básico e manuseio de ferramentas tecnológicas interativas 

para comunicação virtual. 

Forma/etapas de seleção: 
1) Análise de documento – histórico escolar (eliminatória); 

2) Redação: o candidato deve apresentar-se, indicar e-mail e número de celular 

com WhastsApp válido, descrever qual seu interesse pelo projeto, relatar se já 

teve experiências atividades à terceira idade e detalhar quais suas 

experiências com ensino de língua estrangeira, não importando a faixa etária 

dos alunos. O texto deverá ter entre 2 a 3 páginas, escritas em Arial 12, entre 

linhas 1,5. Anexar a redação no momento da inscrição  (classificatório); 

3) Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 31 de julho de 2020. O horário será 

pré-agendado com o candidato. 

OBSERVAÇÃO: Em caso de empate, será considerado o maior coeficiente 
acadêmico. O discente selecionado em primeiro lugar deste edital fará jus 
bolsa disponibilizada pela PROEX. Os demais candidatos selecionados ficarão 
na listagem de candidatos pré-selecionados e por ordem da classificação serão 
convidados para participar como voluntários, se assim o desejarem. 

Local, data e hora da seleção: 
Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 31 de julho de 2020, a partir das 16h. O 
horário será pré-agendado com o candidato. 
 

 

Projeto 2: Desbravando o corpo humano através da anatomia 

Coordenadora: Ana Luiza Dias Leite de Andrade 

Coordenadora adjunta: Alessandra Esteves 

Plano de trabalho: 

- Auxiliar os docentes coordenadores no planejamento e elaboração das atividades 

remotas do projeto; 

- Participar da elaboração de roteiros descritivos e do relatório final do projeto; 

- Participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG, para apresentação das atividades 

desenvolvidas pela ação e de atividades relacionadas à extensão universitária 

promovidas pela UNIFAL-MG, por outras instituições ou pela comunidade externa. 

Número de bolsistas/bolsas: 

- 1 bolsista por 5 meses 

Requisito para o candidato: 

- Ter cursado a disciplina de Anatomia I ou equivalente (Anatomia humana geral) 

- Ter experiência prévia em projeto de extensão com idosos 

Perfil do candidato: 

- Habilidade para trabalhar em grupo com pessoas adultas / idosas; 

- Habilidade com uso de aplicativos para elaboração das atividades remotas; 
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- Demonstrar comprometimento, responsabilidade, zelo, iniciativa, análise crítica, 

criatividade e dinamismo; 

- Ter disponibilidade de 10hrs semanais para desenvolver as atividades do projeto. 

Forma/etapas de seleção: 

- Entrevista via plataforma Zoom e análise do histórico escolar comprovado 

Data e hora da seleção: 

- 06 de agosto de 2020 às 09hrs. 
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38 - PROGRAMA “SEMEANDO IDEIAS” 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas 

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 Projeto “JARDIM SENSORIAL: DIFUNDINDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL” 

 Coordenador: Dalmo Arantes de Barros 

 Coordenadora adjunta: Tereza Cristina Orlando 
 

Plano de trabalho: 
Ajuda na concepção do espaço físico para execução dos projetos previstos no 
programa e seus arranjos espaciais. 
 

Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista/4 bolsas 
 

Requisitos para a candidatura: 
Ter disponibilidade para execução das atividades previstas, estar cursando Biologia, 
Geografia ou Biotecnologia, estar entre o 5º e 8º período; e, residente em Alfenas/MG 
 

Perfil da/do candidata/candidato: 
Proatividade, Capacidade de liderança, Compatibilidade de valores, Pontualidade, 
Criatividade, Empatia, Autonomia. 
 

Forma/etapas de seleção: 
A seleção se dará em etapa única, através de entrevista on-line via Whatsapp 
(videoconferência), realizada pelo Professor Dalmo Arantes de Barros, Coordenador 
do Programa. Os candidatos devem solicitar a entrevista por escrito no APP, e 
aguardar o contato de vídeo conferência. 
 

Local, data e hora da seleção: 
03/08/2020 – das 9:00 as 11:00 horas – WhatsApp (35 9 9132 6727). 
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44 - PROGRAMA MAIS CULTURA NA 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: 

 

Contribuir para difusão, promoção e fruição da arte e da cultura nos campi e unidades 

da Universidade Federal de Alfenas nas cidades de Alfenas, Poços de Caldas e 

Varginha por meio de ações coordenadas em formato de apresentações, exposições, 

mostras e oficinas permitindo uma interação dialógica entre comunidade interna e 

externa da universidade. No período de pandemia, as atividades serão realizadas em 

formato virtual seguindo recomendações de prevenção dos órgãos de saúde e 

normativas da UNIFAL-MG. Em atenção aos objetivos do programa, o bolsista deverá 

atuar nas seguintes ações: 

01. Prospecção de atrações culturais para composição de agenda cultural da 

UNIFAL-MG; 

02. Realizar as atividades propostas no projeto aprovado; 

03. Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais; 

04.  Elaborar, juntamente com os coordenadores, o relatório final das atividades; 

05. Acompanhamento constante das atividades do projeto; 

06. Participar da organização, produção e divulgação de programação cultural do 

projeto e/ou parceiros; 

07.  Participar da organização de festivais e mostras a serem organizados no âmbito 

do projeto; 

08. Participar de reuniões com público interno ou externo à UNIFAL-MG referente 

a ações culturais; 

09. Atuar como um interlocutor direto entre os artistas e o coordenador do projeto; 

10. Atuar na cobertura fotográfica e divulgação das atividades do projeto; 

11. Zelar pelo patrimônio e equipamentos culturais da UNIFAL; 

12. Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando 

solicitado pelo coordenador; 

 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

03 (três) bolsistas para atuação de agosto a dezembro, considerando 5 (cinco) bolsas 

para cada bolsista atuar nos projetos Mais Cultura no Campus Poços de Caldas, Mais 

Cultura no Campus Varginha e Cultura UNIFAL-MG (Campus sede). 

 

Requisitos para a candidatura: 

 

1. Estar regularmente matriculado em cursos de graduação da UNIFAL-MG; 

2. Disponibilidade de 15 horas semanais para atuação no Programa; 

3. Ter experiência de atuação em projetos culturais, projetos de extensão ou 

movimentos culturais. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 

1. Formação complementar em arte e cultura; 

2. Atuação e envolvimento na organização de eventos culturais; 

3. Experiências anteriores com Projetos de Extensão da área de Cultura; 
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4. Habilidade com artes gráficas e audiovisuais e envolvimento com algum 

movimento cultural ou social; 

 

OBS.: É desejável que o candidato tenha conhecimento em plataformas de edição de 

sites, tais como wordpress, wix, entre outros, porém, não é um pré-requisito. 

 

Forma/etapas de seleção: 

1. Análise de currículo: o candidato deverá enviar o currículo e comprovantes no 

momento da inscrição.  

2. Entrevista via webconferência em plataforma a ser definida e informada ao 

candidato por e-mail. 

 

Local, data e hora da seleção:  

Local de seleção: webconferência (a ser definida) 

Data: 04/08/2020 

Horário: 9h 

 

 

 


