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ADITIVO IV – CAMPUS VARGINHA 

 

32 – [DOU CONTA! DIVIDIMOS DÚVIDAS, SOMAMOS CONQUISTAS] 

(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 e levantamento bibliográfico das categorias teóricas envolvidas no projeto; 

-  Montagem do material didático matemático de forma virtual, catalogado pelos estudantes 

universitários; 

-  Intervenção  com uso de Whatsapp e páginas  de facebook, oferecendo aos alunos da escola 

pública apresentação de atividades e dinâmicas lúdica com material  e conteúdo matemático 

confeccionado previamente;  

- Promover treinamento, preparação, reuniões e discussão de resultados com a equipe de trabalho 

e coordenação, além de  professores da escola parceira de forma remota; 

- Participação em eventos com elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 

ações do projeto;  

-  Elaboração de Relatório final. As intervenções terão horários estipulados que sejam coerentes 

com as agendas tanto dos alunos graduandos como dos alunos do  ensino médio das escolas 

parceiras, serão divididas em módulos e distribuídas durante o semestre letivo levando em conta 

o ajustes do calendário em cenário pandêmico,  conforme parceria com cada escola. 
 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

02 bolsistas com 04 bolsas cada.    

Requisitos para a candidatura: 

Estar regularmente matriculado em um dos cursos oferecidos pela UNIFAL/MG Campus 

Varginha; 

Disponibilidade,  facilidade e acesso  a ferramentas tecnológicas para uso remoto. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Habilidades para trabalho em grupos como whatsapp; 

Capacidade para resolução de problemas, envolvimento de interesse em matemática; 

Responsabilidade; 

Capacidade; 

Assiduidade; 

Liderança orientada; 

Iniciativa; 

Proatividade; 

Facilidade de Comunicação; 

Organização; 

Planejamento; 

Solidariedade; 

Ter disponibilidade de 15 horas semanais distribuídas entre as atividades e atribuições apresentadas 

no Plano de Trabalho. 

Interesse em pesquisa na área do Projeto. 

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista individual de forma on-line (Skype, Whatsapp ou telefone).  

É importante que o candidato informe telefone de contato pelo formulário de inscrição e, uma vez 

ciente da data da entrevista, deve estar preparado para ser acionado a qualquer momento. Durante a 

entrevista esteja em lugar silencioso.   

Local, data e hora da seleção: 

28 de julho  de 2020, a partir das 9:30h. 
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34 – INICIANDO O ESPANHOL E CONHECENDO OS PAÍSES DA AMÉRICA 
(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, pelo período de 4 meses, de treinamento intensivo no idioma espanhol com os 

colaboradores Arnaldo Rene Díaz Bonilla e Fermina Aurelia Garcia Charca; 

- Divulgar de forma online as atividades desenvolvidas durante o treinamento do idioma e sobre 

os países da América para a comunidade em geral; 

- Participar de reuniões; 

- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação das atividades; 

- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e na tabulação dos dados do projeto; 

- Participar na elaboração de artigos; 

- Controlar frequência dos participantes; 

- Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas; 

- Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG; 

- Cumprir as demais obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT 06/2019. 

 
 

Número de bolsistas/bolsas:  

3 bolsistas. 2 bolsistas receberão 3 bolsas cada e 1 bolsista receberá 2 bolsas. 

O primeiro e segundo colocados no processo receberão 3 bolsas, e o terceiro colocado no processo 

receberá 2 bolsas. 

Requisitos para a candidatura:  
- Ser aluno (a) do curso de Bacharelado Interdisciplinar ou de Administração Pública ou de 

Ciências Atuariais ou de Ciências Contábeis ou de Economia; 

- Possuir de preferência conhecimentos básicos em espanhol e interesse pela cultura das Américas; 

- Ter disponibilidade semanal para desenvolver o trabalho; 

- Apresentar o histórico da graduação; 

-Apresentar uma carta narrando o interesse pelo projeto. 

 

Perfil da/do candidata/candidato:  

-Habilidade para trabalhar em grupo; 

- Envolvimento com o projeto (interesse pela cultura das Américas e de preferência conhecimentos 

básicos em espanhol) 

- Capacidade de liderança; 

- Responsabilidade 

- Assiduidade; 

- Criatividade; 

- Pro atividade; 

- Facilidade de comunicação; 

- Organização e planejamento. 

 

Forma/etapas de seleção: A seleção será composta pelas seguintes etapas:  

Etapa 1: Análise do coeficiente acadêmico por meio do Histórico Escolar (a ser enviado no ato da 

inscrição); 

Etapa 2: Análise da carta narrando o interesse pelo projeto (a ser enviado no ato da inscrição); 

Etapa 3: Entrevista online com os candidatos. 

 

Local, data e hora da seleção:  

Skype: renextbom@gmail.com  

mailto:renextbom@gmail.com
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Data da entrevista: 03/08/2020 

Hora: 14h 

 

Observação: Dúvidas com o acesso enviar email para luciene.goncalves@unifal-mg.edu.br 

 

 

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; 
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2. Atuação e envolvimento na organização de eventos culturais; 

3. Experiências anteriores com Projetos de Extensão da área de Cultura; 

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 para o e-mail:  

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 

 

 


