EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
ANEXO I – VARGINHA
PREAE 4950 – CURSO PREPARARTÓRIO PARA O ENEM DA UNIFAL-MG
Projeto – Cursinho Aprendendo a Aprender
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade)
Descrição da ação:
O Programa Curso Preparatório para o ENEM é uma ação de Extensão da Universidade Federal de
Alfenas (UNIFAL-MG) que visa promover ações educativas, junto a jovens e adultos, que
possibilitem o desenvolvimento de ampla relação com o conhecimento e que contribuam para a
formação no plano cognitivo e social, de forma a aumentar as chances de acesso ao Ensino Superior
das camadas populares. Para tanto, o programa tem como componentes três projetos e um curso de
formação, este último destinado aos acadêmicos bolsistas de extensão que atuam como professores
ou gestores. Quanto aos projetos, há um para cada campus universitário para atender gratuitamente
jovens e adultos oriundos de escolas públicas, bem como pessoas de baixa renda de Alfenas, Poços
de Caldas, Varginha e região. Atualmente o Programa atende cerca de 690 estudantes por ano,
conta com 36 bolsistas de Extensão e com 9 professores coordenadores das ações.
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.
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.
Número
Projeto

de
Varginha:

9

Requisitos e documentos para a candidatura:

bolsistas

por

bolsistas/bolsas:
8
meses.
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- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante
de matrícula no caso de discentes ingressantes;
- 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.
Inscrição:
exclusivamente
via
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR

formulário

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/formularios-e-orientacoes/, 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:
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.
2.2. Critérios de Seleção
2.2.1. Prova Didática
O candidato deverá gravar uma videoaula com duração de 5 a 10 minutos sobre tema livre
pertinente ao ENEM; elaborar um plano de aula; disponibilizar o link do YouTube ou do arquivo
no Google Drive da videoaula e encaminhar o plano de aula à banca em endereço de e-mail a ser
informado juntamente com o resultado das inscrições.
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
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7 Uso correto da língua portuguesa

0,5

8 Cumprimento do tempo previsto da aula

0,5
Total

4,0

2.2.2. Entrevista
O candidato submeter-se-á a entrevista relativa à Prova Didática, a questões pedagógicas da área
de atuação pretendida, motivação e responsabilidade profissional e demais assuntos pertinentes a
ser realizada no GoogleMeet em escala de horário divulgada no resultado das inscrições.
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
0,5

1

Monitoria de graduação

0,25

2

Participação em Projetos de Extensão
(exceto cursinho)

0,25

3

Experiência Didática
(no Ensino Médio ou Fundamental)

0,5

4

Experiência Didática
(em Cursos Preparatórios)

0,5

0,5
1,0
1,0

Total

3,0

Local, data e hora da seleção:
As inscrições para seleção serão aceitas até o dia 17/02/2021.
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 22/02 e 05/03/2021, em salas do Google Meet
e horários que serão divulgados juntamente ao resultado das inscrições.
O resultado final será divulgado a partir do dia 01/03/2021, por e-mail.

