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ANEXO I – ALFENAS 

ADITIVO IV 

PREAE 5162 – PROGRAMA DE AGROECOLOGIA, EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E SOBERANIA ALIMENTAR 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital 02/2021 - Probext 2021 - Programas 

Descrição da ação:  

O Programa de Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar é uma ação 

conjunta entre os projetos de extensão da Horta Comunitária, Nutri Arte e SAF, assim, 

buscando o fortalecimento das ações e um maior alcance das atividades propostas. 

Assim, o Programa de Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar, vai 

continuar trabalhando com a população de alfenas e região e da UNIFAL – MG. O 

modelo adotado pelo programa é o de Sustentabilidade, nas comunidades participantes, 

promovendo a Educação ambiental, Conscientização sobre Sustentabilidade, 

Segurança Alimentar e Nutricional. As ações de sustentabilidade no campus passam 

pelo envolvimento da comunidade que diariamente frequenta a universidade, assim 

como a comunidade do entorno em que ela está inserida. O programa funcionará como 

uma forma de integração, buscando a criação de um ambiente educacional. As 

atividades serão realizadas com segurança necessárias devido a pandemia. 

Plano de trabalho: 

O Programa de Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar, vem 

consolidar as atividades que já acontecem em conjunto, entre os projetos de extensão 

da Horta Comunitária, Nutrir Arte e Sistemas Agroflorestais, assim, buscando o 

fortalecimento das ações e um maior alcance das atividades propostas. Assim, o 

Programa de Agroecologia, Educação Ambiental e Soberania Alimentar, vai trabalhar 

com a população de Alfenas e região e da UNIFAL–MG. O modelo adotado pelo 

programa será o de Sustentabilidade, nas comunidades participantes, promovendo a 

Educação Ambiental, Conscientização sobre os riscos do uso de agrotóxicos, e a 

Segurança Alimentar e Nutricional e a produção de alimentos em Sistemas 

Agroflorestais. As ações de sustentabilidade no campus passam pelo envolvimento da 

comunidade que diariamente frequenta a universidade, assim como a comunidade do 

entorno em que ela está inserida. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

03 bolsistas por 5 meses para o Programa, sendo 1 bolsista por 5 meses para cada 

projeto componente, a saber:   

 

1 bolsista por 5 meses para o projeto “Horta comunitária para promoção de 

educação ambiental e Segurança alimentar e nutricional”.  

 

1 bolsista por 5 meses para o projeto “Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como 

estratégia de educação alimentar e nutriciona”.  
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1 bolsista por 5 meses para o projeto “Sistemas agroflorestais como ferramenta para 

a produção de alimentos e conservação da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos”. 

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; 

 

Projeto: “Horta comunitária para promoção de educação ambiental e Segurança 

alimentar e nutricional”. Requisito: ser discente regularmente matriculado em cursos 

de Graduação da UNIFAL-MG.  

 

Projeto: “Nutrir Arte: Oficinas culinárias lúdicas como estratégia de educação 

alimentar e nutricional”. Requisito: ser discente do curso de Nutrição da UNIFAL-

MG. 

 

Projeto: “Sistemas agroflorestais como ferramenta para a produção de alimentos e 

conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos”. Requisito: ser discente 

do curso de Ciências Biológicas ou Geografia da UNIFAL-MG. 

 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 

O aluno deverá ter as seguintes habilidades e competências: proatividade, interesse, 

responsabilidade, comprometimento e deve ter o perfil de trabalho em equipe. A 

experiência com a temática do projeto será considerada como critério classificatório, 

deixando claro que não é eliminatório.  

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

1) Análise de carta de intenção (*), na qual o candidato apresenta os motivos e 

interesses em participar do programa, bem como indica o projeto de extensão ao qual 

concorrerá à bolsa. 

2) Análise de histórico escolar (*) 

3) Análise de curriculum vitae, formato Lattes (*). 

(*) O candidato deverá entregar os documentos a serem analisados no momento da 

inscrição.  

 

Local, data e hora da seleção: 

Data: On-Line 24 de junho de 2021 das 13:30 as 16:00h, os professores coordenadores 

dos projetos componentes se reunirão on-line para a seleção a partir das 13:30.. 
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PREAE 5219 – ATLETA SEM DOR 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: EDITAL PROBEXT Nº03/2021 

Descrição da ação: As atividades do projeto de extensão Atleta sem Dor foram 

iniciadas no ano de 2012, proporcionando aos participantes a oportunidade de contato 

direto com a área esportiva, favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao 

decorrer da graduação em benefício dos atletas profissionais e amadores da cidade de 

Alfenas e região. O projeto vem ganhando visibilidade e se tornando uma das 

referências em atendimento esportivo. O projeto oferece atendimentos preventivos e 

reabilitativos na Clínica Escola de Fisioterapia e durante os eventos esportivos. Devido 

ao período de pandemia da COVID-19, serão realizadas “LIVES” pelo “Instagram” do 

Projeto e reuniões virtuais abertas sobre temas variados, onde convidaremos 

profissionais das várias áreas de atuação no esporte, para troca de informações com os 

discentes de graduação e pós-graduação, assim como com a sociedade esportiva, sobre 

as principais lesões em cada modalidade esportiva e suas formas de prevenção. 

Plano de trabalho:  

Auxiliar o coordenador no planejamento e na execução do projeto (LIVES; Reuniões 

virtuais abertas, reuniões internas, minicursos, etc...);  

Participar de reuniões com o coordenador do projeto para debater articulações sociais 

para o alcance do público alvo.  

Ser responsável por verificar os materiais necessários para as atividades do projeto nos 

atendimentos e minicursos. 

Ser responsável pelo controle de presença dos demais integrantes em planilha 

específica e repassar as informações ao coordenador ao final de cada mês; 

Organizar a escala de atendimento em campo durante os torneios, campeonatos e outros 

eventos; 

Organizar grupos de discussão sobre os temas que surgirem relacionados aos atletas 

nas LIVES e reuniões virtuais abertas, disponibilizando o link por meio de artes de 

divulgação nas páginas do projeto e grupos de “WhatsApp”;  

Ser responsável pela apresentação de pelo menos uma “LIVE” em cada mês de bolsa; 

Ser responsável por preparar o resumo, confeccionar os slides e realizar a apresentação 

do projeto em eventos regionais ou nacionais de extensão;  

Ser o palestrante responsável por pelo menos 1 minicurso, durante o período de 

recebimento de bolsa no projeto;  

Confeccionar os materiais para postagens sobre avaliação, tratamento e prevenção das 

principais lesões esportivas e também sobre temas relacionados à pratica esportiva 

durante a pandemia COVID-19, para ser postado nas páginas do projeto no “Facebook” 

e no “Instagram”; 

Realizar a gravação das LIVES, quando houver permissão do participante e depois 

disponibilizá-la no “Instagram” do projeto;  

Realizar os atendimentos clínicos supervisionados que ocorrerão fora do horário 

normal de aula dos discentes, nas terças e quintas das 17h00 às 18h00. A atuação em 

campo terá seu cronograma alinhado com cada competição aos quais as equipes estarão 

competindo. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista / 5 bolsas 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou 

comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

- Discentes regularmente matriculados no 7º ou 9º período do curso de Fisioterapia da 

UNIFAL-MG e com experiência prévia de no mínimo dois anos como participante do 

projeto Atleta Sem Dor; 

- Apresentar Coeficiente Acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis); 

- Apresentar disponibilidade para participação nas atividades programadas do projeto 

(segunda a quinta-feira das 17:00 as 19:00 horas), reunião quinzenal nas segundas-

feiras de 11:00 às 13:00 horas e para participação nos eventos esportivos aos finais de 

semana e minicursos que serão previamente agendados; 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

O discente deverá ter conhecimento específico em Ortopedia e Traumatologia I e II. 

Apresentar habilidades e competências para trabalhos com Power Point, Excell, Word, 

Acrobat Reader, Windows Movie Maker e com recursos e ferramentas utilizadas no 

Facebook, Instagram e Whatsapp; 

Apresentar domínio para publicação de arquivos e textos em mídias sociais (Instagram 

e Facebook); 

Apresentar domínio para operar Google Meet, Apresentação de Lives no Instagram e 

gravação das mesmas. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: A seleção dos bolsistas deste programa ocorrerá por meio 

de entrevista via Google Meet e posterior análise de currículo. 

 

Local, data e hora da seleção: Entrevista Via Google Meet no Link da videochamada: 

https://meet.google.com/zum-myeb-osw dia 23/06/2021 às 17:00 horas. Na sequência 

será realizada a análise curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/zum-myeb-osw
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PREAE 5223 – CENTRO DE FARMACOVIGILÂNCIA DA UNIFAL-MG – 

CEFAL 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 PROBEXT 2021 – Projetos 

Descrição da ação: O CEFAL - Centro de Farmacovigilância da UNIFAL é um projeto 

de extensão que atua desde 2009 na área de farmacovigilância. O projeto atende as 

diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que tratam da 

descentralização da farmacovigilância. Como principal objetivo o CEFAL visa 

divulgar informações sobre farmacovigilância e sensibilizar estudantes, profissionais e 

a população em geral sobre a importância da farmacovigilância para a segurança dos 

medicamentos comercializados e distribuídos no país. O projeto disponibiliza um 

serviço de recebimentos de notificações sobre Eventos Adversos a Medicamentos 

(EAM). Os EAM compreendem as Reações Adversas a Medicamentos (RAM), Erros 

de Medicação (EM) e Desvios de Qualidade (DQ). Embora exista a opção da 

notificação ser realizada diretamente à ANVISA, a existência de Centros de 

Farmacovigilância tem por objetivo facilitar que essas notificações sejam realizadas 

tanto por profissionais de saúde, como por usuários de medicamentos. 

 

Plano de trabalho: 

Durante a vigência das bolsas, os estudantes selecionados deverão cumprir o 

cronograma de atividades previstas no projeto aprovado, a saber: 

- Coleta de dados advindos das notificações feitas no site do CEFAL e pontos de coleta 

com posterior transmissão das informações para o NOTIVISA da ANVISA e 

respectiva indústria responsável pela produção do medicamento. 

- Publicação mensal de alertas e boletins com informações importantes e atuais sobre 

temas de saúde para conhecimento da população no site e em redes sociais.  

- Promover a sensibilização dos acadêmicos e profissionais com postagens e 

publicações do CEFAL utilizando as redes sociais do CEFAL como YOUTUBE, 

Instagram e Facebook.  

- Capacitar os alunos envolvidos nos estágios de atenção farmacêutica / cuidado 

farmacêutico da FCF-UNIFAL-MG através de treinamentos para identificação de 

Eventos Adversos e a Promoção do Uso Racional de Medicamentos e Notificações em 

Farmacovigilância (condicionado ao retorno dos estágios presenciais - o treinamento 

ocorrerá utilizando a plataforma Google Meet dado o cenário da pandemia do COVID-

19).  

- Participar dos projetos de pesquisa com interface na extensão que envolvem o 

CEFAL. 

- Publicar artigos e/ou resumos para divulgar os trabalhos do CEFAL.  

- Realizar reuniões semanais para discutir sobre as atividades do projeto, debater as 

novas legislações e estudar artigos da área.  

- Programar eventos como palestras e/ou ciclos de seminários em Farmacovigilância, 

utilizando a plataforma Google Meet e YouTube, visando a sensibilização dos 

acadêmicos e profissionais de saúde sobre o tema.  

O acadêmico bolsista será o acadêmico que liderará a equipe distribuindo as atividades 

delegadas pelo coordenador aos demais membros do projeto e respondendo ao 

coordenador sobre os produtos listados acima. 

OBS: o bolsista assume o compromisso de participar, representando o CEFAL, no 

Simpósio Integrado da UNIFAL-MG. 
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Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista / 5 bolsas. 

 

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; 

- Ser integrante do Projeto Centro de Farmacovigilância da UNIFAL-MG - CEFAL; 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Líder, participativo(a), desinibido(a) para a comunicação em público e responsável 

com o cumprimento de prazos e metas. 

 

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

Forma/etapas de seleção: 

Análise de CDA (Coeficiente de Desempenho Acadêmico) e entrevista online por meio 

da plataforma Google Meet (o link será enviado aos candidatos por e-mail)..  

Local, data e hora da seleção: 

Entrevista: 23/06/2021 às 17h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

PREAE 5224 – CERVEJA COM CIÊNCIA 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 (Probext 2021 – Projetos) - Unifal-MG 

Descrição da ação: O universo cervejeiro vem se expandindo muito em todo o mundo nos últimos 

anos, trazendo novas possibilidades para os consumidores e produtores caseiros, micro ou de 

grande porte. Nesse contexto, os conhecimentos científicos da Bioquímica, Química, Física, 

Nutrição, Geociências, Estatística, Administração entre outros podem ser usados de forma 

interdisciplinar na otimização da produção e melhoria da qualidade das cervejas produzidas, assim 

como, para o público geral, na melhor compreensão e escolha dos produtos. Trabalharemos esses 

conceitos de modo dinâmico com toda a comunidade interessada, por meio de discussões online, 

espaços colaborativos online, lives, materiais didáticos, além outras atividades presenciais – se 

possíveis. 

Plano de trabalho: O bolsista acompanhará, de modo geral, o projeto, auxiliando nas ações do 

projeto, incluindo lives, oficinas, discussões online e presenciais, apresentações em eventos 

acadêmicos, além de contribuir na produção de materiais didáticos sobre a ciência cervejeira. 

 

De forma sintética, desenvolverá as atividades: 

• Aprimoramento do padrão visual para materiais do projeto; 

• Manutenção do site do projeto; 

• Manutenção do grupo no facebook e Instagram; 

• Manutenção do canal no youtube; 

• Gestão de presença no CAEX; 

• Manutenção e inserção de novos materiais na pasta da biblioteca cervejeira no g-drive; 

• Levantamento de demandas nas redes sociais; 

• Pesquisa de satisfação nas redes sociais; 

• Divulgação das ações do projeto nas mídias sociais e outros canais; 

• Acompanhamento das redes sociais e publicação de materiais e demais posts; 

• Moderação das discussões online nas redes sociais; 

• Criação de infográficos sobre temas cervejeiros; 

• Roteirização e gravação do áudio ou vídeos do "Minutos Cerveja com Ciência; 

• Geração de relatórios de acesso e atividades dos participantes; 

• Gestão das planilhas para emissão dos open badges; 

• Auxílio na criação das imagens para os certificados; 

• Participação com resumo/apresentação no simpósio integrado da Unifal; 

• Demais produções acadêmicas que forem pertinentes; 

• Auxílio no desenvolvimento do relatório final 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista/ 5 bolsas (esperado: julho a novembro) 

 

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 experiência prévia em produção cervejeira (disciplina 

sobre cerveja, produção artesanal ou industrial), incluindo conhecimentos acadêmicos sobre a 

produção e currículo com produção acadêmica na temática cervejeira. Conhecer as principais 

ferramentas das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube) e estar familiarizado com edição 

de imagens, vídeos e áudios. 
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Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção:  

1) CDA 

2) (PP) – Prova prática: 

Etapa 1 – Criação de um infográfico sobre temática envolvendo a ciência da cerveja que será 

indicada aos candidatos (mesma temática para todos); 

Etapa 2 – Apresentação do infográfico (durante a apresentação o/a candidato/a será arguido/a 

sobre o material e seus conteúdos – sendo até 5 minutos de apresentação e até 10 de arguição. 

3) (DC) – Nota em disciplina envolvendo a ciência/produção cervejeira 

 

A nota final será a média ponderada do CDA (peso 1) com a Prova prática (peso 3), somando-se 

até um ponto extra se o candidato teve nota em disciplina da área cervejeira no histórico. 

 

Nota final = ((CDA + 3*PP)/4)+0,1*DC 

 

Local, data e hora da seleção: 

 

Etapa 1: Construção do infográfico 

Local: instruções e temática enviadas ao email dos candidatos 

Data: 22/jul – 8h00 

 

Etapa 2: Apresentação dos infográficos 

Local: Sala no ZOOM (link enviado ao email dos candidatos) 

Data: 22/jul – 17h00 (todos candidatos devem estar na sala as 17h00 para sorteio da ordem de 

apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5228 – CONCEPÇÃO DO ATLAS ESCOLAR HISTÓRICO, 

GEOGRÁFICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE AREADO (MG) 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 - Pró Reitoria de Extensão UNIFAL 

Descrição da ação: Tendo em vista a dificuldade de acesso à internet por grande parte 

dos discentes da educação básica pública em nosso país, a formulação e distribuição de 

materiais didáticos que tratam da realidade local, como os Atlas Escolares Municipais, 

tem se mostrado uma ação efetiva para diminuir os impactos negativos da Pandemia de 

COVID-19 na educação. A proposta de concepção do Atlas Escolar Histórico, 

Geográfico e Cultural do município de Areado (MG) busca mobilizar docentes e 

discentes do Ensino Fundamental deste município a construir, colaborativamente, esse 

material didático. Por meio da articulação entre os preceitos da Cartografia Escolar e 

da Cartografia Social, propomos uma metodologia que servirá não apenas para 

conceber o Atlas, mas que irá contribuir com a formação continuada de professores e 

professoras da Educação Básica. 

Plano de trabalho: 15 de junho a 15 de julho: formação da equipe de pesquisa 

responsável pela concepção do Atlas Escolar Municipal de Alfenas, mediante 

inscrição, avaliação e seleção de alunos matriculados nos cursos de licenciatura em 

Geografia, História ou Pedagogia, bolsistas e voluntários; e indicação de professores 

da rede de ensino fundamental de Areado (MG). 15 de julho a 15 de setembro: trabalhos 

de pesquisa, - todos de forma remota - incluindo coleta de dados primários e 

secundários, entrevistas, pesquisas locais, montagem do banco de dados, obtenção e 

organização das fotografias e elaboração dos textos das pranchas temáticas. Nessa 

etapa serão feitas análises de dados referentes aos componentes físico-naturais, 

socioeconômicos, histórico-culturais, urbano-ambiental, turísticos, demográficos, além 

das atividades econômicas e sociais. 15 de setembro a 15 de outubro - Elaboração de 

textos, revisão e definição da estrutura do Atlas com a sequência lógica das pranchas 

temáticas. 15 de outubro a 15 de novembro, formatação digital do material, dentro de 

programas específicos para esse fim; testes de visualização gráfica e adaptação 

cartográfica digital. 15 de novembro a 23 de dezembro - editoração e design gráfico do 

Atlas, publicação em meio digital; Cursos de formação continuada junto aos 

professores da rede básica de ensino de Areado. 2022 - Utilização do material junto aos 

alunos do Ensino Fundamental das escolas de Areado. 

Número de bolsistas/bolsas:  

2 bolsistas, 5 bolsas. 

1 bolsista de Geografia, com 3 bolsas. 

1 bolsista de História ou Pedagogia, com 2 bolsas. 

 

Observação: Na impossibilidade de 2 candidatos(as) preencherem as vagas, as 5 bolsas 

serão destinadas a um único bolsista. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG com 

coeficiente acadêmico maior ou igual a 5,0, nos termos do art. 5º da Resolução Nº 1, 

de 30 de janeiro de 2018-CEPE; 

- Estar regularmente matriculado nos cursos de licenciatura em Geografia, História ou 

Pedagogia da UNIFAL (MG), com mais de 50% da carga horária do curso cumprida e, 

no caso do(a) discente de Geografia reingresso, ter concluído o curso de bacharelado.  
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- Escrever uma redação demonstrando o interesse em participar dessa ação 

extensionista. 

- Ter disponibilidade de, no mínimo, 15 horas semanais, para participar das atividades 

desenvolvidas pela Ação de Extensão, conforme o Plano de Trabalho definido pela 

coordenação da ação;  

- Não receber outro tipo de apoio financeiro que se caracterize como bolsa acadêmica 

ou de estágio;  

Perfil da/do candidata/candidato: 

Discentes engajados nas atividades acadêmicas do curso e da universidade, 

interessados na prática docente, na pesquisa e na extensão, especialmente com interesse 

nas áreas relacionadas à construção de materiais didáticos.  

Preferência a alunos e alunas que tenha domínio de ambiente SIG ArcGis e sejam 

residentes em Areado (MG) e região.  

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

A seleção terá uma etapa, na qual serão avaliados o Coeficiente Acadêmico indicado 

no Histórico Escolar e uma redação (times new roman, 12 com no máximo 5 mil 

caracteres), com caráter eliminatório.  Nessa redação, o(a) candidato(a) deverá apontar 

os interesses no projeto e os conhecimentos relacionados às temáticas ligadas à 

geografia e à história de Areado, incluindo a zona urbana e a zona rural, assim como 

as possibilidades de fontes de pesquisa disponíveis online para a execução do projeto. 

A redação valerá 10 (dez) pontos e serão eliminados os(as) candidatos(as) que tirarem 

nota inferior a 6,0 (seis).  

Desempate: 

Como critério de desempate será utilizado o Coeficiente Acadêmico indicado no 

Histórico Escolar emitido pelos órgãos competentes da UNIFAL-MG no ano corrente. 

 

Local, data e hora da seleção: 

Todo o processo de seleção será feito de forma remota. As inscrições ocorrerão de 15 

a 21 de junho de 2021. A divulgação das inscrições aceitas ocorrerá em 22 de junho, 

sendo comunicada por e-mail. A avaliação das redações ocorrerá de 22 a 25 de junho 

e o resultado final ocorrerá em 26 de junho. 

A redação deverá ser encaminhada para o e-mail marcio.vitiello@unifal-mg.edu.br 

entre os dias 22 e 25 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcio.vitiello@unifal-mg.edu.br
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PREAE 5167 – CONDIÇÕES CRÔNICAS: CUIDADOS INOVADORES 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 002/2021 - PROBEXT 

Descrição da ação: Trata-se de um Programa multidisciplinar que constitui um espaço 

para o alinhamento e reflexão de temáticas que envolvem as condições crônicas, as 

políticas de atenção às pessoas com condições crônicas, o papel do profissional de 

saúde, os referenciais teóricos e metodológicos para a implementação de ações 

inovadoras e a produção do conhecimento científico. As temáticas, condições crônicas 

e cuidado convergem aos interesses dos cinco projetos de extensão vinculados ao 

programa. As atividades serão desenvolvidas na UNIFAL-MG com os integrantes dos 

projetos, por meio de reuniões, oficinas, debates, filmes e organização de eventos e 

cursos. Serão também realizadas ações desenvolvidas pelos projetos vinculados com e 

para a comunidade de Alfenas e região, a realização de cursos e o I Fórum Nacional de 

Pesquisa e Extensão sobre cronicidade com a apresentação de trabalhos e a divulgação 

do conhecimento científico em periódicos da área. Algumas parcerias poderão ser 

firmadas no decorrer da ação. 

Plano de trabalho: 

Apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa e pelos projetos de extensão 

vinculados no Simpósio Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFAL-MG; 

Participar de atividades relacionadas a extensão (eventos, fóruns, jornadas, congressos) 

promovidos pela PROEX - UNIFAL-MG e outras instituições; 

Apresentar as ações do Programa e dos projetos de extensão vinculados em eventos, 

referenciando a sua condição de bolsista; 

Participar da organização de eventos organizados pela PROEX-UNIFAL-MG, quando 

solicitado; 

Auxiliar a coordenadora da ação na elaboração dos relatórios parciais e finais; 

Apresentar mensalmente a descrição de atividades desenvolvidas até o dia 15 de cada 

mês; 

Participar da organização e da divulgação dos eventos programados pela ação de 

extensão; 

Elaborar o relatório das reuniões; 

Desenvolver projetos de iniciação científica; 

Manter atualizada a página do Programa e dos Projetos de Extensão vinculados nas 

redes sociais; 

Auxiliar a coordenação no planejamento das atividades (elaboração do cronograma de 

reuniões, controle de frequência, divulgação das reuniões). 

 

Número de bolsistas/bolsas: 5/25 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UNIFAL-MG; 

- Ser graduando do Curso de Enfermagem matriculado a partir de 4º período; 

- Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolver as ações de extensão; 

- Apresentar o Coeficiente Acadêmico igual ou maior que 5,0;  

- Ter sido membro componente do Programa por menos 6 meses. 
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Perfil da/do candidata/candidato: pro-ativo, responsável, domínio das tecnologias 

(mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, comprometido com as atividades do 

Programa e dos Projetos de extensão vinculados.  

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: A seleção será realizada em etapa única por meio de 

entrevista em plataforma de comunicação. 

 

Local, data e hora da seleção: A seleção será realizada no dia 25 de junho às 17 horas 

pelo link: meet.google.com/cdj-bebg-dqi 
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PREAE 5229 – DESENVOLVENDO ALIMENTAÇÃO 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: Edital Proex 03/2021  

Descrição da ação: O Projeto de Extensão DesEnvolvendo AlimentAção, realizado pela 

Faculdade de Nutrição (Fanut) da Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, em parceria 

com o Setor Municipal de Alimentação Escolar, a fim de aprimorar as ações de Segurança 

Alimentar e Nutricional vinculadas ao Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) de Alfenas- 

MG, com ações educativas e intervencionais no âmbito do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

Plano de trabalho: Revisão de literatura: junho a dezembro; Audiências públicas PMPI: junho a 

dezembro; Articulações intersetoriais: junho a novembro; Consolidação de bancos de dados: junho 

a setembro; Análises de dados: outubro a novembro; Comunicação de resultados de análises para 

equipe e demais setores articulados: dezembro; Evento: dezembro. 

Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas, com 1 bolsa cada.  

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- ter cursado ou estar cursado as disciplinas de Nutrição Social I (DN33), Nutrição Social II 

(DN56) ou Nutrição Social III (DN59); 

- ter integrado Comissão Organizadora de evento devidamente cadastrado na PROEX; 

- habilidade em construção e manipulação de banco de dados em planilha eletrônica para fins de 

análise de séries temporais; 

- conhecimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e a Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

Forma/etapas de seleção: 

- análise de histórico escolar; 

- entrevista em sala virtual; 

- prova prática (formulação de banco de dados). 

Local, data e hora da seleção: 
25 de junho, às 17h00min, em sala virtual Google Meet. 
O link da sala virtual do Google Meet será enviado aos inscritos, via e-mail, após o recebimento da 
lista com as inscrições realizadas.  
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PREAE 5231 – ENACTUS UNIFAL-MG - ANO 2021 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 

Descrição da ação: Enactus é uma organização internacional sem fins lucrativos 

dedicada a inspirar alunos a melhorar o mundo pela ação empreendedora. Está presente 

em cerca de 40 países e, por meio de estudantes, líderes executivos e acadêmicos, 

desenvolve projetos em comunidades visando ao desenvolvimento social e que 

colocam capacidade e talento das pessoas em foco. Com isso, tanto a comunidade passa 

a se empoderar, transformando o meio que está inserida, quando os alunos e nós 

mesmos nos transformamos, ao desenvolver habilidades, competências e 

especialmente valores que formam os liíderes do futuro. O time Enactus Unifal é 

composto por 29 graduandos de 8 cursos, e têm como foco a criação de projetos 

empreendedores em conjunto com a comunidade alfenense proporcionando 

desenvolvimento econômico, social e ambiental destas comunidades. Atualmente o 

time possui os projetos Botando Reparo, Vitrine do Bem e o Tic Tac - Banco de Tempo 

de Alfenas, que serão desenvolvidos em 2021. 

Plano de trabalho:  

Participar de todas as reuniões do Time ENACTUS – UNIFAL-MG. 

O bolsista atuará diretamente em um dos projetos em execução do Time: Botando 

Reparo, Tic Tac – Banco de Tempo de Alfenas e Vitrine do Bem. O bolsista 

selecionado, também poderá atuará junto as diretorias, auxiliando nas atividades de 

cada diretoria. 

- O bolsista deverá elaborar relatório final e participar do Simpósio Integrado UNIFAL-

MG. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1/1 

 

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; 

- Ser membro efetivo do Time ENACTUS-UNIFAL, tendo sido aprovado em processo 

seletivo (apresentar documento de comprovação ao email da Profa. Tereza abaixo). 

- Ter disponibilidade de, no mínimo, 15 horas semanais, para participar das atividades 

desenvolvidas pela Ação de Extensão, conforme o Plano de Trabalho definido pela 

coordenação da ação. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: Ter compromisso, responsabilidade, assiduidade, 

espírito de liderança, empreendedor e senso crítico. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: Análise de documentação solicitada no Edital e entrevista 

via google meet (a ser disponibilizado para cada candidato por email) 

O processo seletivo será realizado em duas etapas sendo a primeira a análise do 

histórico escolar (enviado por e-mail) e a segunda etapa a entrevista realizada pelo 

google meet. O contato de email, juntamente com o Histórico |Escolar e os documentos 

para candidatura de cada candidato deverá ser enviado ao e-mail: 
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tereza.orlando@unifal-mg.edu.br para ser marcada a entrevista e enviado o link para a 

mesma.  

 

Local, data e hora da seleção: Entrevistas no dia 22/06/2021, on line, horário: 17 às 

18hs, o  horário exato será pré-agendado com cada candidato após email enviado com 

o histórico escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tereza.orlando@unifal-mg.edu.br
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PREAE 5232 – HORTA TERAPIA COMUNITÁRIA: ATIVIDADES CONTRA 

OS IMPACTOS DA COVID-19 NO BAIRRO RECREIO VALE DO SOL, 

ALFENAS-MG 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: PROBEXT 

Descrição da ação: O projeto propõe construir e fortalecer vínculos entre a UNIFAL 

e a comunidade externa do município de Alfenas, a partir da articulação entre 

conhecimento científico e saber popular na promoção de atividades ambientais e 

sociais a partir do diagnóstico social da comunidade e na produção de alimentos in 

natura e fitoterápicos, por meio de práticas agroecológicas, envolvendo a população de 

baixa renda do bairro Recreio Vale do Sol, Alfenas-MG. Diante da pandemia do 

COVID-19, intensificaram as demandas de solidariedade devido ao agravamento da 

crise socioeconômica, aumentando o número de famílias que reduziram itens do 

consumo de alimentos e refeições diárias. A partir da existência do espaço “Horta 

Terapia Comunitária” no “Residencial Jd. das Alterosas” pertencente ao “Programa 

Minha Casa Minha Vida”, faixa 1, no bairro, o projeto propõe o fortalecimento e 

organização da comunidade na diminuição dos impactos da fome. 

Plano de trabalho: 

1) Reuniões de estudo e trabalho: junho e julho de 2021  

2) Levantamento bibliográfico: junho e julho de 2021.  

3) Atividades presenciais com as lideranças comunitária do Residencial Jd. das 

Alterosas: junho a agosto de 2021.  

4) Levantamento e diagnóstico socioeconômico: julho a agosto de 2021. 

5) Reunião presenciais e planejamento para plantio: agosto a setembro de 2021. 

6) Atividade e plantio e colheita: setembro a dezembro de 2021. 

7) Participação no VII Simpósio Integrado da UNIFAL-MG: 2º semestre de 2021;  

8) Participação em evento acadêmico/publicação em revista: dezembro de 2021.  

9) Realização do relatório final: dezembro de 2021 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista com 3 bolsas; 1 bolsista com 2 bolsas. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

Ser discente do curso de Ciências Sociais, Farmácia, Geografia e História. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: O candidato selecionado deverá ter proatividade, 

interesse, responsabilidade, comprometimento e disposição para trabalhos em equipe. 

A experiência com a temática do projeto será considerada como critério classificatório, 

deixando claro que não é eliminatório. 

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

Histórico Escolar (CDA): 30% 

Entrevista via Google Meet sobre experiência com a temática, com duração máxima de 

15 minutos: 70% 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Local, data e hora da seleção: 

Google Meet, 22 a 25 de junho de 2021.  

O link será enviado por e-mail. 
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PREAE 5175 – LABORATÓRIO DE HISTÓRIA PÚBLICA 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 02/2021  

Descrição da ação: 

O conhecimento sobre o passado tem interessado a grupos cada vez mais abrangentes 

e não satisfeitos com o ensino escolar de História. Ao mesmo tempo, a precariedade do 

ensino escolar público brasileiro afeta tanto a qualidade educacional quanto o interesse 

dos jovens pela atuação em instituições escolares públicas. Além disso, os espaços não-

escolares de formação histórica têm proliferado em todo o mundo, seguindo mais o 

ritmo dos interesses de mercado do que uma reflexão qualificada sobre esse campo. 

Nesse cenário, podemos dizer que a formação institucionalizada para uma “história 

pública” no Brasil é praticamente inexistente. O curso de História da UNIFAL-MG tem 

tratado desses problemas, até agora, por meio de projetos de ensino, de pesquisa e de 

extensão desarticulados entre si. Intentamos, no Laboratório de História Pública, 

fortalecer esses projetos, articulando-os, para criar oportunidades de ampliação e de 

institucionalização de novos tipos de formação histórica demandados hoje. 

Plano de trabalho: 

Estudo de textos historiográficos; redação de textos acadêmicos (sínteses e resumos) e 

relatórios; pesquisa de fontes históricas e de material didático e paradidático; 

manutenção de sites, redes sociais e produção audiovisual; produção de documentos e 

materiais relativos ao programa e aos projetos; apoio aos(às) coordenadores(as) em 

todas as ações do programa de extensão. 

Número de bolsistas/bolsas: 4 bolsistas por 5 meses. 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

Somente poderão se candidatar discentes devidamente matriculados/as no curso de 

História - Licenciatura da UNIFAL-MG, ingressantes em 2017, em 2018, em 2019 e 

em 2020, e que possuam coeficiente de desempenho acadêmico 7,0 ou superior 

(apresentar histórico escolar atualizado). 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Discentes engajados/as nas atividades acadêmicas do curso e da universidade e 

interessados/as na prática docente, na pesquisa e na extensão. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

A seleção terá três etapas. 

Primeira etapa: prova escrita, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada 

por meio do recurso Google Formulários, em que se avaliará o domínio do/da 

candidato(a) sobre os temas norteadores das ações do programa de extensão. A prova 

valerá 10,0 (dez) pontos, será dissertativa e será estruturada a partir dos seguintes 

textos: 

- HERMETO, Miriam; FERREIRA, Rodrigo de Almeida. Ensino de História e História 

Pública: um começo de conversa [Apresentação do dossiê]. Revista História Hoje, v. 

8, n. 15, 2018. Disponível em: https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/559/296. 

Acesso em: 9 jun. 2021. 

- MALERBA, Jurandir. Os historiadores e seus públicos: desafios ao conhecimento 

histórico na era digital. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 37, n. 74, 2017. 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/559/296
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Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v37n74/1806-9347-rbh-2017v37n74-

06.pdf. Acesso em: 9 jun. 2021. 

Os/As candidatos(as) terão até duas horas para a realização da prova e deverão 

encaminhá-la por meio de um formulário do recurso Google Formulários, a ser 

enviado, pela coordenação, aos/às concorrentes. 

Segunda etapa: entrevista geral, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada 

por meio do recurso Google Formulários, em que serão avaliadas as condições 

socioeconômicas. A entrevista valerá 10,0 (dez) pontos. Os/As candidatos(as) terão até 

uma hora para a realização da entrevista de caráter geral e deverão encaminhá-la por 

meio de um formulário do recurso Google Formulários, a ser enviado, pela 

coordenação, aos/às concorrentes.  

Terceira etapa: entrevista específica, de caráter eliminatório, a ser realizada via 

plataforma Google Meet, na qual se avaliará o perfil do(a) discente, e se este(a) tem o 

interesse, as competências e a disponibilidade necessários para as atividades dos 

projetos vinculados ao programa. A entrevista valerá 10,0 (dez) pontos e serão 

eliminados(as) os(as) candidatos(as) que obtiverem, nesta entrevista, nota inferior a 6,0 

(seis). 

Nota final: a nota final do(a) candidato(a) será obtida da média aritmética referente à 

soma e à divisão por 3 (três) das notas da prova e das duas entrevistas. A nota final 

variará entre 6,0 (seis) e 10,0 (dez) e será considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que 

obtiver a maior nota final. 

Desempate: como critério de desempate, será utilizado o coeficiente de desempenho 

acadêmico, indicado no histórico escolar atualizado e emitido pelos órgãos 

competentes da UNIFAL-MG no semestre letivo corrente. 

Local, data e hora da seleção 

Entrega da prova escrita (via Google Formulários): das 17h às 19h de 22/06/2021. 

Entrega da entrevista geral (via Google Formulários): das 17h às 18h de 23/06/2021. 

Entrevista específica (via Google Meet): 24/06/2021, em escala a ser informada pela 

coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v37n74/1806-9347-rbh-2017v37n74-06.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbh/v37n74/1806-9347-rbh-2017v37n74-06.pdf
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PREAE 5235 – METAMORFOSE 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 PROEXT UNIFAL/MG 

O presente projeto visa promover a integração dos adolescentes ingressos nas escolas 

públicas do município de Alfenas com os acadêmicos da UNIFAL/MG, abordando 

temas que contemplam a adolescência, o período de transição entre a infância e a vida 

adulta. Essa transmissibilidade de informações se dará por meio de encontros online 

utilizando a plataforma Google meet. Ademais, serão utilizadas outras mídias sociais 

(Instagram e Facebook), a fim de que se atinja outros jovens que estejam inseridos em 

outros espaços. Pretende-se com o referido projeto construir uma interação 

multiprofissional entre os discentes de diferentes áreas a fim de que tenhamos uma 

diversidade maior de perspectivas para trabalhar com o público hebiatra. Para a 

capacitação da equipe serão realizados encontros virtuais e busca de ferramentas 

pedagógicas ativas. Serão propostos assuntos como família, gravidez na adolescência, 

uso de drogas, sexualidade, ISTs (Infecções sexualmente transmissíveis), cuidados com 

a saúde geral e bucal, alimentação, transtornos de comportamentos e sociais, bullying, 

espiritualidade, inserção na Universidade e a influência das redes sociais. As ações 

propostas visam inserir uma melhor perspectiva na qualidade de vida desse público, no 

que se remete as intensas mudanças dentro desse ciclo de vida metamórfico. 

Plano de trabalho: 

 

O bolsista deverá se dedicar 15 horas semanais, no período de junho a dezembro de 

2021, ao desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de extensão 

“Metamorfose”:  

▪ Colaborar com os coordenadores no planejamento, na administração e na divulgação 

do Projeto Metamorfose por meio de redes sociais; 

▪ Auxiliar também, na verificação de materiais necessários para as atividades, no 

monitoramento e controle dos beneficiários; 

▪ Elaborar, junto aos coordenadores do projeto, e demais discentes colaboradores, 

material educativo por meio de vídeos, cartilhas, folders, textos e figuras sobre 

atividades relacionadas ao público adolescente durante o período de isolamento social 

atual, importante na estratégia para prevenção da COVID-19; 
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▪ Auxiliar os alunos participantes do projeto, na avaliação e planejamento de Lives e 

material educativo para postagem nas redes sociais; 

▪ Conduzir, juntamente com os demais participantes do projeto, as oficinas internas do 

grupo de universitários e coordenadores e das oficinas externas do grupo de 

adolescentes da escola abordada; 

▪ Auxiliar no desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de 

conhecimento interdisciplinar, por meio de questionários on-line; 

▪ Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem no projeto; 

▪ Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão nessa 

Instituição, em espaços externos e na comunidade, durante e após o período de 

isolamento social; 

▪ Participar na organização de reuniões periódicas promovendo discussões à distância 

com os demais colaboradores do Projeto, buscando integrar as ações do mesmo; 

▪ Discutir os resultados e ações com a equipe de trabalho; 

▪ Divulgar o projeto em eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais, 

a fim de divulgar a produção acadêmica decorrente das ações desempenhadas, inclusive 

no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 

▪ Auxiliar os coordenadores do projeto na elaboração do relatório final a ser entregue a 

Pró-Reitoria de Extensão da UNIFAL-MG. 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista que será contemplado com 5 bolsas (sendo 

uma bolsa por mês). 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

▪ Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 

▪  Possuir coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,0 (cinco). 

▪ Ser acadêmico regular do Curso de Odontologia da UNIFAL/MG e ter cursado com 

aprovação  

as disciplinas de Saúde Coletiva I e II.  

 

Perfil da/do candidata/candidato:  

- Ser comunicativo e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da 

UNIFAL-MG; 

- Ser comprometido com as atividades pactuadas com o grupo; 

- Ter espírito de liderança e senso crítico; 

- Ter assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades propostas; 

- Ter domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 

- Estar disposto (a) a desenvolver atividades em equipe; 
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- Estar disposto (a) a aprender com os coordenadores do projeto; 

- Ter facilidade para compartilhar conhecimento; 

- Ter habilidade na criação de conteúdos para as redes sociais e de outros materiais 

digitais; 

- Ter responsabilidade e sigilo em relação aos dados manuseados. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

Forma/etapas de seleção: A seleção do bolsista será realizada por meio de duas etapas:  

1-  Análise do histórico escolar;  

2- Entrevista individual e virtual. 

A entrevista será realizada pelo Google meet pelo endereço: 

https://meet.google.com/iiz-cabg-wdh 

As etapas do processo de seleção serão de caráter classificatório, portanto, o aluno que 

for classificado em primeiro lugar será selecionado para o recebimento da bolsa. Caso 

haja desligamento ou desistência do mesmo será convocado o próximo acadêmico 

classificado no processo. 

Local, data e hora da seleção: Dia 22 de junho de 2021 (terça-feira) às 17:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/iiz-cabg-wdh
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PREAE 5236 – MINUTOS MENTAIS 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora:  EDITAL PROBEXT Nº03/2021 

Descrição da ação:  

O projeto Minutos Mentais surgiu a partir da necessidade de levar informações baseadas em 

evidências sobre a temática da saúde mental à comunidade interna e externa da universidade, 

promovendo uma educação em saúde. Para além disso, as ações visam quebrar o estigma da doença 

mental, institucionalização de sujeitos e visão biomédica da saúde, abordando a 

interdisciplinaridade das profissões e a extensa e complexa área do conhecimento que abrange a 

Saúde Mental. Sendo assim, este projeto visa obter uma maior conscientização da população em 

relação às pessoas em sofrimento mental e promoção de saúde. Desse modo, as atividades do 

projeto são compostas pelo desenvolvimento de um cronograma de postagens mensal para as redes 

sociais: Facebook, Instagram, Youtube e Whatsapp. As práticas consistem na elaboração de 

quadros temáticos que envolvem: imagens informativas, podcast, cartilhas, ferramentas midiáticas 

do Instagram (Reels), vídeos, infográficos e interações e metodologias ativas com participação do 

público (direct, caixa de pergunta e ouvidoria). Além disso, artigos científicos são transpostos para 

as publicações de uma forma mais sucinta e com uma linguagem mais acessível para o público 

leigo. A acessibilidade de conteúdos será contemplada por meio da utilização da Rádio da 

Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG. 

 

Plano de trabalho: 

- Participar das reuniões quinzenais com os orientadores do projeto; 

- Realizar estudos e/ou pesquisas sobre o Projeto; 

- Participar das ações e atividades remotas do projeto e daquelas que se desdobrarão; 

- Realização e/ou edição de posts, podcasts, lives e/ou oficinas com temas de saúde mental; 

- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da 

UNIFAL-MG; 

- Elaboração do relatório final do projeto; 

- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista com 1 bolsa  

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da UNIFAL-MG 

- Possuir disponibilidade de tempo para execução das ações da LISM UNIFAL-MG e do projeto  

- 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 experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado e/ou interesse em participar do 

projeto;  

- Habilidade para trabalhar em grupo; 

- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho e participar de reuniões e de 

estudos com a coordenação do projeto. 

- Apresentar CDA maior ou igual a 5,0 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

 

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: 

- Data da entrevista: 25 de junho 

- Horário: 17 horas 

- Link da Entrevista (virtual pelo Google Meet): https://meet.google.com/bqf-qhgr-mqo 
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PREAE 5182 – MUSEUS E PATRIMÔNIOS: EXPERIÊNCIAS DA UNIFAL-MG 

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

pelas coordenações da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 02/2021 - PROBEXT Programas  

 

PROJETO MUSEU DE CADA UM, PATRIMÔNIOS DE TODOS NÓS: 

BRINCANDO DE CONSTRUIR IDEIAS SOBRE MUSEUS E PATRIMÔNIOS 

NO SUL DE MINAS GERAIS 

Descrição da ação: O presente projeto, realizado desde 2013, consiste em desenvolver 

atividades de Educação Patrimonial com o público infanto-juvenil (05 a 18 anos) de 

escolas públicas e particulares e ONGs dos municípios da região Sul Mineira. A 

proposta já foi realizada nas seguintes cidades: Alfenas, Areado, Serrania, Paraguaçu, 

Divisa Nova, Campos Gerais, Machado, Poço Fundo, Três Corações, Guaranésia, São 

Pedro da União, Fortaleza de Minas, São Sebastião do Paraíso, Nepomuceno, 

Luminárias e Pedralva. Para o ano de 2021, apresentaremos atividades a serem 

realizadas na modalidade remota. Nossa proposta é explicitar, na prática, como todo 

tipo de museu e de patrimônio são importantes, sejam os constituídos pela UNIFAL-

MG ou pelas próprias crianças, adolescentes ou comunidade da UNIFAL-MG. 

Visamos reforçar que patrimônios estão em todos os lugares, bastando que alguém 

reconheça e tome como seu.  

 

Plano de trabalho: 

- Agendar atividades com as escolas / contato com os docentes para a capacitação; 

- Realização das atividades de educação patrimonial com o público infantil; 

- Participar das reuniões para elaboração/ajustes das atividades. 

 

Reforçamos que todas as atividades com o público serão desenvolvidas remotamente. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 01 bolsista, por 05 meses. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Estar regularmente matriculado e cursando a graduação em História na UNIFAL-MG 

(o curso foi selecionado de acordo com o perfil dessa área, que por sua vez atende ao 

projeto); 

- Estar cursando, no mínimo, o 3º período; 

- Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas na UNIFAL-MG;  

- Apresentar bom rendimento escolar (CR mínimo 5,0); 

- Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 15 horas semanais às atividades do 

projeto; 

- Apresentar histórico escolar atualizado do Curso. 

 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 

- Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à construção de memórias e à 

preservação de patrimônios; 

- Ter experiência comprovada em atividades de museu e/ou culturais. 

 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

 

O processo seletivo consiste em etapa única, que será análise da documentação dos 

interessados. Os candidatos devem submeter, no ato de sua inscrição, os seguintes 

documentos: 

- Cópia do histórico escolar atualizado (pode ser versão ‘impressa’ do sistema 

acadêmico), em pdf; 

- Curriculum Vitae ou Lattes, em pdf; 

- Documentos que comprovem experiência em atividades de museu e/ou culturais, tais 

como certificados, diplomas e declarações. Esses documentos devem ser enviados em 

pdf único. 

 

Local, data e hora da seleção: 

 

A seleção será feita no dia 24 de junho de 2021. O resultado estará disponível no 

endereço https://www.unifal-mg.edu.br/museump/programa/ , no mesmo dia, a partir 

das 17 horas. 

 

PROJETO EducAmbiental NO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL 

Descrição da ação: Entre as atribuições de um museu, podemos citar que além de 

guardar patrimônios históricos e científicos, está também a disseminação de 

conhecimentos e culturas relacionadas, com base em seu acervo. Desta forma, o projeto 

EducAmbiental, utiliza da exposição do Museu de História Natural, da Universidade 

Federal de Alfenas, desenvolvendo monitorias, em busca da promoção de uma relação 

entre as coleções e a divulgação da ciência. Cada visita ao espaço do projeto no museu 

é única, pois as abordagens, explicações e dinâmicas, são formuladas de acordo com o 

público visitante agendado previamente, podendo este ser de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos. Considera-se que o projeto cumpre também o papel de aproximar a 

universidade da comunidade, bem como divulgar e proporcionar o contato cultural da 

sociedade com o espaço do museu, promovendo uma relação entre os acervos e a 

divulgação e popularização das diversas áreas da ciência, incluídas em um Museu de 

História Natural. 

Plano de trabalho: O projeto terá atividades entre os meses de Agosto a dezembro de 

2021, 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 ou no Simpósio Integrado 

da UNIFAL-MG (out/nov).  

Número de bolsistas/bolsas:  1 bolsistas por até 5 meses. 

Requisitos e documentos para a candidatura:  

- Ser discente de graduação da UNIFAL-MG, regularmente matriculado;  

- Apresentar desempenho satisfatório, com coeficiente acadêmico acima de seis, 

preferencialmente;  

https://www.unifal-mg.edu.br/museump/programa/
https://app.holobuilder.com/
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- Ter disponibilidade mínima de 15h 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.  

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: Entrevista via meet + Análise de currículo (incluindo 

histórico da graduação e grade de horários do semestre) + telefone de contato 

(necessário para o agendamento do meet). 

 

Local, data e hora da seleção: 

➔ Entre 22 e 25 de junho, Entrevista via Google Meet. 

 

* As entrevistas acontecerão individualmente e realizadas por agendamento. 

 

PROJETO MUSEU DAS REXISTÊNCIAS 

Descrição da ação: O projeto traz em seu nome o neologismo rexistência, criado pela 

incorporação das palavras resistência e existência, em uma referência a cosmologias 

outras, como as africanas e as ameríndias, que há muito existem resistindo às formas 

predatórias de vida impostas pelo capitalismo. Este projeto de extensão é fruto de um 

trabalho iniciado em 2020, cuja proposta foi selecionada entre as finalistas na 

competição Reimagining Museums for Climate Action e comporá uma exposição a ser 

realizada no Glasgow Science Centre, na Escócia, de junho de 2021 até a COP26, em 

novembro. Ancorado em noções como as de justiça climática e futuros verdes, o Museu 

das Rexistências traz à baila uma nova proposta de museu. Construído com materiais 

biodegradáveis, será um museu móvel cujas exposições terão como foco as 

potencialidades dos conhecimentos tradicionais de comunidades da nossa região como 

formas de resistir e existir em um mundo em colapso ambiental, para a construção de 

futuros possíveis. 

Plano de trabalho: 

● Reuniões semanais para planejamento das atividades. Acompanhamento da 

exposição em Glasgow; 

● Proposição de temas relativos ao projeto para estudo.  

● Criação e atuação nas redes sociais e veículos de comunicação para difusão do 

projeto e fortalecimento do diálogo com a comunidade; 

● Formulação de um instrumento de coleta de dados de comunidades interessadas 

em abrigar um museu; 

● Divulgação e aplicação do instrumento.  

● Proposição de temas para escrita de texto para publicação e/ou produções 

audiovisuais; 

● Organização das respostas e confecção de relatório sobre os dados coletados. 

Acompanhamento da exposição durante a COP26; 

● Avaliação da ação com balanço das atividades e planejamento de atividades 

futuras; 
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● Articulação junto às demais equipes dos componentes e do programa para a 

elaboração de ações conjuntas;  

● Participação e colaboração nas ações do programa;  

● Pesquisa de eventos para participação e apresentação de trabalhos na área. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista/5 bolsas 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser discente, com matrícula regular, em qualquer curso de graduação da UNIFAL-

MG; 

- Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas na UNIFAL-MG; 

- Apresentar bom rendimento escolar (CR mínimo 6,0); 

- Possuir disponibilidade semanal para atuação no projeto, conforme item 5 do edital 

Proex 01/2021; 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou 

comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

- Apresentar carta de interesse, com exposição da motivação para participação no 

projeto, expectativas em relação ao mesmo e habilidades e disponibilidade para atender 

aos itens elencados no Plano de trabalho e no Perfil da/do candidata/candidato. A carta 

deverá ser anexada ao formulário de inscrição. 

 

Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas acessando os links:  

https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-

mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-

competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/ 

 

https://www.museumsforclimateaction.org/  

 

https://sistemas.unifal-

mg.edu.br/app/caex/comum/paginas/acoesVigentes.php#Projeto (buscando pelo título 

do Projeto) 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- Ter interesse por atividades museais diversas e por discussões referentes ao tema; 

- Ter interesse por discussões socioambientais atuais, principalmente no que se refere 

à crise climática, e sua interseccionalidade com diferentes disciplinas e áreas do 

conhecimento, inclusive e, principalmente, os saberes tradicionais;   

- Possuir habilidades para criação e monitoramento de redes sociais; 

- Possuir boa comunicação oral e escrita;  

Desejável conhecimento em criação de páginas em websites e edição de vídeos. 

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

Etapa 1 - Eliminatória: apreciação da carta de interesse pela coordenação do projeto. 

Serão avaliados aspectos referentes às condições da/do candidata/candidato atender à 

proposta do projeto, além daqueles relativos a uma boa redação textual. 

 

https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/
https://www.museumsforclimateaction.org/
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/
https://www.unifal-mg.edu.br/portal/2020/11/03/alternativa-museologica-da-unifal-mg-para-o-enfrentamento-da-atual-emergencia-climatica-e-selecionada-em-competicao-internacional-museu-de-rexistencias-propoe-espacos-itinerantes-pa/
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/comum/paginas/acoesVigentes.php#Projeto
https://sistemas.unifal-mg.edu.br/app/caex/comum/paginas/acoesVigentes.php#Projeto
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Etapa 2 - Classificatória: entrevista 

 

Local, data e hora da seleção: 

 

Apreciação da carta de interesse pela coordenação do projeto. 

Data: 22/06/2021 

 

As/os candidatas/candidatos selecionados para a etapa 2 receberão a convocação, com 

as devidas informações, pelo e-mail informado no formulário de inscrição. O e-mail 

cadastrado deverá ser o e-mail institucional da UNIFAL-MG 

   

Entrevista 

Data: 24/06/2021  

 

O resultado final será divulgado por e-mail. 
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PREAE 5238 – ODONTOLOGIA HOSPITALAR PARA PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: EDITAL PROEX 03/2021 – Probext Projetos 

Descrição da ação: A Odontologia Hospitalar caracteriza-se por um conjunto de 

estratégias que visam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das manifestações 

bucais que afetam o paciente hospitalizado. O cirurgião-dentista atua de forma ativa 

juntamente a uma equipe multidisciplinar da instituição. Torna-se indispensável a 

presença do dentista na promoção de saúde de pacientes oncológicos, visto que a 

cavidade bucal é um sítio comumente afetado por lesões oriundas do tratamento 

oncológico. Dessa forma, o objetivo do presente projeto de extensão é desenvolver, em 

parceria com a Associação dos voluntários Vida Viva de Alfenas, um serviço de 

odontologia hospitalar que ofereça à comunidade, por meio de uma abordagem 

preventiva, subsídios para evitar/reduzir a ocorrência das alterações orais decorrentes 

do tratamento oncológico. 

Plano de trabalho: O acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária mínima 

de 15 horas semanais para as atividades de extensão. O bolsista será responsável por 

orientar os discentes voluntários na confecção de cartazes e vídeos com conteúdo 

informativos contendo abordagens preventivas que serão entregues na instituição 

parceira; O bolsista será responsável por imprimir os cartazes e entregar na instituição; 

O bolsista será responsável por organizar e executar as campanhas de arrecadação 

propostas no plano de trabalho do projeto (Julho Verde e Outubro Rosa); Nas reuniões 

quinzenais irá auxiliar o coordenador na escolha dos artigos científicos que serão 

discutidos, bem como auxiliar os demais integrantes na apresentação; Fará o controle 

da frequência dos discentes voluntários nas reuniões e do lançamento das atividades no 

livro ata; Será responsável também pela divulgação do projeto por meio de 

apresentações em eventos científicos locais, regionais e nacionais; Também será 

responsável por organizar as postagens nas redes sociais do projeto; Por fim, auxiliará 

o coordenador do projeto na elaboração do relatório final a ser entregue para a Pró-

Reitoria de Extensão Universitária da UNIFAL-MG. 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista/5 bolsas 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

a) Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou 

comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

b) Cursado e sido aprovado nas disciplina de Periodontia I e II; Dentística Preventiva 

e Restauradora I e II; Endodontia I e II; Cirurgia I e Estomatologia I e II; e  

c) Ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 5,0. 

Perfil da/do candidata/candidato: O aluno deverá estar regularmente matriculado no 

Curso de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução 

do Projeto de Extensão “Odontologia hospitalar para pacientes oncológicos” (2021/1 e 

2021/2). O aluno deve:  a) ter interesse e conhecimento em diagnóstico e tratamento de 

lesões na mucosa oral (área de Estomatologia); b) domínio nas técnicas e abordagens 

de prevenção em saúde bucal; c) conhecimento sobre o tema Odontologia Hospitalar; 

e d) apresentar um perfil acolhedor e cuidador. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 
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Forma/etapas de seleção: a) Prova escrita contendo os conteúdos relacionados com 

Odontologia Hospitalar e manifestações orais associados ao tratamento oncológico; b) 

Entrevista para avaliar o perfil dos candidatos.  

Local, data e hora da seleção:  

Local: Plataforma Zoom (ID da reunião: 828 6543 7929; Senha de acesso: 

91646425/06/2021) 

Data: 25/06/2021 

Hora da seleção: 18h  
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PREAE 5239 – ORQUESTRA POPULAR DA UNIFAL-MG 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 Projetos 

Descrição da ação: O projeto de extensão Orquestra Popular da UNIFAL-MG insere-

se na área de Cultura, dedicando-se ao campo da Música. A proposta visa trabalhar 

com a chamada música popular, mais especificamente. A Orquestra Popular é um 

grupo musical que vem atuando com esta denominação desde 2016. Anteriormente, o 

projeto era conhecido como “Orquestra de Violões”. Ao longo dos anos, o grupo inicial 

de participantes aumentou consideravelmente. Ao mesmo tempo, os novos integrantes 

trouxeram experiências musicais diversas e novos instrumentos foram agregados ao 

projeto. Atualmente, a Orquestra Popular conta com instrumentistas de diferentes 

formações (tanto profissionais quanto amadores), que se dedicam ao estudo e prática 

de violões, violas caipiras, guitarra, bandolim, flauta, teclados, contrabaixo, percussão, 

além das vozes. Os objetivos do projeto são: o estudo e a prática musical de repertório 

popular. 

Plano de trabalho: 

• Organização dos ensaios do grupo e do repertório – junho a dezembro de 2021. 

• Ensaios do repertório selecionado (por meio remoto enquanto houver restrições 

por causa da pandemia) – junho a dezembro de 2021. 

• Edição de vídeos para divulgação dos trabalhos – junho, outubro e novembro 

de 2021 

• Oficinas e workshops para qualificação musical (o/a bolsista participará nas 

tarefas de organização, mediação e apoio musical, quando necessário) – junho, 

julho, setembro e outubro de 2021. 

• Pesquisas para confecção de livro sobre o projeto (o/a bolsista participará 

auxiliando nas pesquisas bibliográficas orientadas pela coordenação do 

projeto). Junho a outubro de 2021. 

 

Observação: os meses de atividades poderão ser modificados caso haja 

necessidade de adequar as tarefas do projeto. 

 

Número de bolsistas/bolsas: Um bolsista por cinco meses. 

 

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; comprovante de 

experiência em música (diplomas, certificados, declarações). 

 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Experiência com música (comprovada por diploma, certificados, declarações); 

Ter participado do Projeto Orquestra Popular da UNIFAL-MG em 2019 ou 2020; 

Saber executar algum instrumento musical (preferencialmente cordas); 

Ter instrumento próprio; 

Ter dinamismo, saber trabalhar em grupos, ter iniciativa para propor ações e soluções. 

 

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

 

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista (por meio remoto) com a coordenação do projeto. Na entrevista, o/a 

candidato/a deverá executar com o instrumento musical de sua preferência uma peça 

popular ou erudita de livre escolha, executar escalas musicais, ritmos e sequências 

harmônicas a escolha da banca/coordenação.  

 

Local, data e hora da seleção: 

Local: plataforma digital Google Meet (o link será disponibilizado para os/as 

candidatos/as no dia da entrevista) 

Data: 23/6/2021 

Hora: Início às 10hs30min (as entrevistas serão feitas pela ordem de inscrição na 

seleção) 

Observação: para as entrevistas, os/as candidatos deverão utilizar seus e-mails 

institucionais. 
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PREAE 5014 – PRIMEIROS SOCORROS 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: Edital Proex 03/2021 – Projetos 

Descrição da ação: O presente Projeto busca o compartilhamento de saberes com 

pessoas da comunidade, sejam leigos ou profissionais de saúde, para o suporte básico 

de vida em situações de emergência pré-hospitalar. Esse atendimento de emergência 

visa a preservação de vidas, evitando provocar novas lesões ou agravar as já existentes 

enquanto se aguarda a chegada da equipe especializada ou até que o paciente seja 

transportado com segurança até o hospital adequado às suas necessidades. Nesse 

sentido, busca-se o desenvolvimento de habilidades e prestação de socorros pelo 

aprendizado teórico e prático em procedimentos emergenciais e atualizados aplicados 

às vítimas de traumatismos e de mal-estar súbito. As ações do Projeto estão associadas 

aos pilares de ensino, pesquisa e extensão, bem como aos indicadores brasileiros para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas, em especial aos objetivos 3 e 4 que preconizam “Saúde e bem-estar” e 

“Educação de qualidade”. 

Plano de trabalho: 

Durante a vigência das bolsas, os estudantes selecionados deverão cumprir o 

cronograma de atividades previstas no projeto aprovado, a saber: 

● Atividade: Treinamento em Primeiros Socorros para professores e coordenadores do 

SARAI - Data: julho/2021;  

● Atividade: Treinamento Básicos para alunos do ensino médio - Data: Julho / 2021;  

● Atividade: Aula aberta: Condutas em primeiros socorros diante de intoxicação - Data: 

Agosto/2021  

● Atividade: Treinamento básico em Primeiros Socorros para atiradores - Data: 

Julho/2021 a Dezembro /2021  

● Atividade: III Minicurso de Primeiros Socorros - Data: Agosto/2021  

● Atividade: Apresentação de Trabalho oral no Simpósio Integrado da UNIFAL/MG - 

Data: Setembro / 2021  

● Atividade: Treinamento em primeiros socorros em parceria com a disciplina 

"Dinâmicas de Treinamento e Gestão em uma Unidade Alimentar" do curso de 

Nutrição/UNIFENAS - Data: Setembro a Novembro/2021). Maiores informações 

sobre as atividades disponíveis no arquivo "Cronograma de atividades" em "Anexos". 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista / 5 bolsas. 

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; 

- Ser integrante do Projeto Primeiros Socorros pelo menos desde o ano de 2019; 

- Ter atuado como líder discente do grupo de extensionistas do Projeto Primeiros 

Socorros; 

- Comprovar apresentação de trabalho em evento científico/extensionista ou publicação 

de artigo relacionado às atividades do Projeto Primeiros Socorros. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Líder, participativo(a), desinibido(a) para a comunicação em público e responsável 

com o cumprimento de prazos e metas. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 
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Forma/etapas de seleção: 

Análise de CDA (Coeficiente de Desempenho Acadêmico) e entrevista online por meio 

da plataforma Google Meet (o link será enviado aos candidatos por e-mail)..  

Local, data e hora da seleção: 

Entrevista: 24/06/2021 às 16h. 
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PREAE 5200 – UNIFAL SEM ESTRESSE 

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

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: PROBEXT Edital 002/2021 

Descrição da ação:  

O Programa UNIFAL SEM ESTRESSE surgiu em 2018 a partir das demandas dos estudantes da 

Universidade Federal de Alfenas-MG e população geral, relacionadas às dificuldades nos estudos 

e em relações interpessoais, falta de tempo para realização de atividades físicas e para a manutenção 

de um estilo de vida mais saudável, além de sintomas ansiosos e depressivos. Desse modo, esse 

programa, em 2021 será composto pelo projeto Em busca do Equilíbrio, que oferecerá, de forma 

virtual ou presencial, dicas sobre saúde em geral e sobre saúde mental e/ou atividades físicas, 

recreativas e culturais; projeto Intervalo, que oferecerá oficinas de apoio pedagógico; projeto 

Consciência: Consumismo e Ciência, que oferecerá oficinas sobre sustentabilidade e saúde e o 

evento cultural II Mostra de Talentos do Unifal sem Estresse. As atividades serão oferecidas para 

a comunidade acadêmica e para a comunidade externa (população do Residencial Alfenas, 

localizado no Jardim São Carlos, Alfenas-MG e população geral) a contribuir para a melhora da 

qualidade de vida dos participantes. 

 

Plano de trabalho: 

- Participar das reuniões quinzenais com os orientadores dos projetos componentes; 

- Realizar estudos e/ou pesquisas sobre o Programa ou projetos componentes; 

- Participar das ações e atividades remotas dos projetos e daquelas que se desdobrarão; 

- Realização e/ou edição de posts, podcasts, lives e/ou oficinas com temas de cada projeto 

componente; 

- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da 

UNIFAL-MG; 

- Elaboração do relatório final dos projetos e do programa. 

- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Intervalo (julho a novembro de 2021); 

1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Em busca do Equilíbrio (julho a novembro de 2021); 

1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Consciência: Consumismo e Ciência (julho a novembro de 

2021). 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Para o projeto Intervalo: preferência para estudantes de licenciatura; 

- Para o projeto Consciência: ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da UNIFAL-

MG; 

- Para o projeto Em busca do Equilíbrio: ser estudante de qualquer curso de graduação da UNIFAL-

MG; 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 

de matrícula no caso de discentes ingressantes. 

Critério de Desempate 

Estudantes de renda familiar per capita até 1,5 Salário mínimo (aferida por análise socioeconômica 

realizada pelo acesso à cota de ingresso à instituição ou ao Programa de Assistência Prioritária da 

PRACE) 
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Perfil da/do candidata/candidato: 

- Ter experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado e/ou interesse em participar do 

programa/projetos componentes;  

- Habilidade para trabalhar em grupo; 

- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho e participar de reuniões e de 

estudos com a coordenação dos projetos; 

- 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: 

-Data da entrevista: 24/06/2021 – Quinta-feira 

-Horário: 17 horas 

- Link da Entrevista (virtual pelo Google Meet): https://meet.google.com/pjk-vpng-asw 

 

 

 

 


