
EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
ANEXO I – ALFENAS 

ADITIVO II 
 

PREAE 5078 – PROGRAMA SEMEANDO IDEIAS 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela coordenação da 

ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: CPMAS – Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da UNIFAL-MG 

Descrição da ação: 
 
O programa “Semeando Ideias” apresenta uma série de projetos articulados, em diferentes áreas do 
conhecimento ligadas as ciências ambientais e da terra, baseados nas diretrizes da educação ambiental 
inclusiva, visando a melhoria da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida de 
diferentes públicos. O programa conta com profissionais, servidores, estudantes e docentes de diferentes 
formações (Pedagogia, Psicologia, Ciências biológicas, Geografia, Biotecnologia, Engenharia Florestal e 
Agronômica, Nutrição, Farmácia etc), visando desenvolver atividades que possam alicerçar uma vida 
ambientalmente mais coerente e sustentável através da discussão, entendimento e mudança de 
paradigmas relacionadas a implementação de práticas agroecológicas, resgate de espécies 
potencialmente benéficas a saúde e ao desenvolvimento humano, tratamento de resíduos e educação 
ambiental aplicada a diferentes grupos, inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade social. 
 

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

Número de bolsistas/bolsas:  
 
3 (três) bolsistas por mês com 8 (oito) bolsas cada – Total = 24 (vinte e quatro) bolsas - CPMAS. 
 

Projeto Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Jardim Sensorial 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Horticultura Social e Terapêutica 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Do Lixo ao Luxo 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Número de bolsas por mês / 
Total 

3 3 3 3 3 3 3 3 
24 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
 

 Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante de matrícula no 
caso de discentes ingressantes; 

 Currículo Lattes; 

 Ter disponibilidade, em horário comercial, para execução das atividades previstas; 

 Estar cursando Biologia, Geografia ou Biotecnologia; 

 Estar entre o 3º e 6º período; e, residente em Alfenas/MG; 

 Ter aproveitamento escolar (Coeficiente de Desempenho Acadêmico – CDA) superior a 6,50. 
 

Perfil da/do candidata/candidato: 
 

 Proatividade, capacidade de liderança, capacidade de monitoramento, compatibilidade de valores, 
pontualidade, criatividade, empatia, autonomia; 

 Ter atuado como voluntário ou bolsista em projetos relacionados a sustentabilidade e/ou no programa 
em questão no ano de 2020. 

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Forma/etapas de seleção: 
 
A seleção se dará em duas etapas: Análise da documentação e entrevista on-line (videoconferência), 
realizada pelo Professor Dalmo Arantes de Barros (Coordenador do Programa) e pela Me. Julieta Rodrigues 
(Presidente da CPMAS). Os candidatos receberão via e-mail a lista de agendamentos com os horários de 
entrevistas e respectivos links. 
 

Local, data e hora da seleção: 
05/05/2020 – das 8:00 às 16:00 horas. 
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PREAE 5085 – PROJETO AÇÕES DIALÓGICAS NO PRESÍDIO DE ALFENAS: EDUCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela coordenação da 

ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: FACEPE 

Descrição da ação:  
Trata-se de um projeto de intervenção socioeducativa, a ser desenvolvido remotamente ou de forma 
presencial, levando-se em conta a situação epidemiológica da Covid-19 no município de Alfenas-MG. As 
ações serão realizadas na Unidade Prisional, aos/às presidiários/as e no Escritório Social de Alfenas-MG 
para pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, em parceria com a Universidade Federal de 
Alfenas-MG e a Fundação de Apoio que concorreu ao edital do Juizado de Execução Penal. Atividades 
educativas e de saúde serão executadas, bem como levantamento de dados e análise para perfil de saúde 
das pessoas detidas. Os resultados das atividades de extensão e pesquisa comporão um livro. As atividades 
já ocorrem desde 2019, e neste momento serão realizadas análises dos dados de pesquisa para produzir 
publicações, relatórios e o livro. 
 

Plano de trabalho: 
- Participar das reuniões com os orientadores do projeto 
- Realizar estudos sobre a temática 
- Participar das ações e atividades remotas do projeto e daquelas que se desdobrarão  
- Realização de podcasts e/ou oficinas com temas da área da Saúde e Educação  
- Realização de programas de TV, documentários curtos para transmissão via canal Educatelié com temas 
nas áreas da Saúde e de Educação  
- Análise e discussão dos dados da pesquisa realizada no presídio em 2019 e produção do relatório que 
será minuta de um Livro 
- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG 
- Revisão Geral e conclusão do Livro 
- Elaboração do relatório final do projeto  
- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
8 bolsistas por 8 meses (maio a dezembro de 2021) 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante de 
matrícula no caso de discentes ingressantes 
 

Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ter participado de grupos de estudos/pesquisa e/ou treinamento com os coordenadores das ações em 
2019 e/ou 2020 e/ou ter experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado e/ou interesse em 
participar do programa.   
- Habilidade para trabalhar com grupos sociais vulneráveis jovens e adultos; 
- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender 
- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho; 
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar de 
reuniões e de estudos com a coordenação do projeto. 
- Apresentar CDA maior ou igual a 5,0 
 

Inscrição: exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 
 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista e análise do histórico escolar 
 

Local, data e hora da seleção: 
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-Data da entrevista: 05/05/2021 
-Horário: 14 às 17h 
- Link da Entrevista (virtual pelo Google Meet):  meet.google.com/ywd-ezkp-mpe 

 


