
EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ANEXO I – CAMPUS VARGINHA  

ADITIVO IV 

 

PREAE 4486 – Programa: AGRICULTURA URBANA E MEIO AMBIENTE 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: PROEX 

Descrição da ação: O programa de extensão Agricultura Urbana e Meio Ambiente tem como 

objetivo geral promover a ressignificação da relação entre o sujeito e o ambiente no qual está 

inserido, despertando sua consciência para o seu potencial como agente transformador dos espaços 

e suas relações. O programa será desenvolvido por meio dos projetos "Reconhecer e valorizar: 

plantas da Unifal-MG/Varginha" e "Agricultura Urbana: uma ferramenta pedagógica de Educação 

Ambiental" e do evento "Seminário: pesquisa e prática da Agricultura Urbana na Unifal e região". 

Plano de trabalho: 

1. O bolsista deverá inteirar-se do programa Agricultura Urbana e Meio Ambiente realizando a 

leitura deste e dos projetos associados para uma compreensão global da inserção de suas ações;  

2. Formação - o bolsista estudará a temática pela leitura e resumo de artigos especializados e 

participação em rodas de conversas com a equipe coordenadora. 

3. Pesquisa - o bolsista acessará livros e sites institucionais especializados buscando levantar 

informações relacionadas às plantas presentes no campus. 

4. Diagramação e Divulgação - o bolsista irá inserir a informação em página hospedada no site da 

Unifal-MG; 

5. Formatação para Impressão - o bolsista irá padronizar a divulgação da informação em formato 

de placa de identificação (que será afixada próximo da respectiva espécie de planta). 

6. Parceria - O bolsista participará e colaborará nas atividades que serão desenvolvidas com a escola 

parceira. 

7. Elaboração e apresentação de resumo no Simpósio Integrado da Unifal-MG. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 2/10 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- O aluno deve estar cursando o 4º período ou períodos subsequentes do BICE ou demais 

bacharelados da UNIFAL Campus Varginha. 

- Ter Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) igual ou superior a 5. 
- Ter disponibilidade integral para trabalhar nas atividades do programa. 

- Apresentar o Histórico Escolar e CRA. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- Interessado na temática Meio ambiente e Sustentabilidade; 

- É desejável ter experiência em projetos sociais ou relacionados à temática; 

- É imprescindível estar compromissado e disposto para executar as atividades com qualidade 

respeitando os prazos acordados. 

 

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

Forma/etapas de seleção: 
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1) Atividade avaliativa (com consulta) sobre o texto “Percepção ambiental e educação ambiental: 

uma reflexão sobre as relações interpessoais e ambientais no espaço urbano”, disponível em 

http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/3477/2560 . 

2) Entrevista. 

3) Avaliação do histórico escolar e do Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA). 

 

Local, data e hora da seleção: 

 

Etapa 1) 23/06/2021 – 14:00 às 15:10 horas/  

os inscritos receberão um link do Google Formulário no e-mail institucional.  

Etapa 2) 23/06/2021 – 15:30 horas 

os inscritos receberão um link do Google Meet no e-mail institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas/article/download/3477/2560
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PREAE 5230 – DOU CONTA! DIVIDIMOS DÚVIDAS, SOMAMOS CONQUISTAS 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: PROBEXT 2021  

Descrição da ação:  

O objetivo do projeto DOU CONTA! DIVIDIMOS DÚVIDAS, SOMAMOS CONQUISTAS 

destina-se a atender de forma virtual aos alunos de escolas do Ensino Fundamental e Médio, do 

município de Varginha MG junto a profissionais da educação em exercício durante as realizações 

de atividades de aprendizagens virtuais em meio ao cenário mundial de uma pandemia COVID-19. 

Objetiva-se contemplar atividades que capacitem os estudantes regulamente matriculados no 

Bacharelado interdisciplinar em Ciência e Economia (BICE) da UNIFAL- campus Varginha a 

atender virtualmente, com uso de tecnologias digitais aos estudantes do ensino médio de forma 

colaborativa, com aplicação de oficinas, atividades confeccionadas e catalogadas com temas de 

jogos matemático, materiais didáticos pedagógicos de baixo custo, uso de softwares e aplicativos 

matemáticos, além de desenvolver ações estratégicas e atividades lúdicas com intervenções 

pontuais para facilitar a aprendizagem de conceitos matemáticos pelos estudantes. 

Plano de trabalho: 

 Estudo e levantamento bibliográfico das categorias teóricas envolvidas no projeto; 

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

universitários; 

 Intervenção  com uso de Whatsapp e páginas  de facebook e  instagram, oferecendo aos 

alunos da escola pública apresentação de atividades e dinâmicas lúdica com material  e 

conteúdo matemático confeccionado previamente;  

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

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

 Participação em eventos com elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente 

das ações do projeto;  

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

coerentes com as agendas tanto dos alunos graduandos como dos alunos do  ensino médio 

das escolas parceiras, serão divididas em módulos e distribuídas durante o semestre letivo 

levando em conta o ajustes do calendário em cenário pandêmico,  conforme parceria com 

cada escola. 

Número de bolsistas/bolsas: 02 bolsistas/ um com três bolsas e  outro com duas 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; 

- Disponibilidade,  facilidade e acesso  a ferramentas tecnológicas para uso remoto. 
Perfil da/do candidata/candidato: 

Habilidades para trabalho em grupos como whatsapp, instagram e facebook; 

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

Responsabilidade; 

Capacidade; 

Assiduidade; 

Liderança orientada; 

Iniciativa; 

Proatividade; 

Facilidade de Comunicação; 

Organização; 

Planejamento; 
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Solidariedade; 

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

no Plano de Trabalho. 

Interesse em pesquisa na área do Projeto. 

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

Forma/etapas de seleção: 

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

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

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

entrevista esteja em lugar silencioso.   

Local, data e hora da seleção: 

22 de junho de 2021, a partir das 9:30h.  
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PREAE 5215 – (F)ATOS DA LINGUAGEM: ENTRE A LÓGICA E A LINGUÍSTICA 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: PROBEXT 2021 

Descrição da ação: É possível perceber que, ao longo dos anos, as disciplinas dos currículos escolares 

foram formatadas para se configurarem como estanques umas das outras, na tentativa de preservar 

identidade, autonomia e os próprios objetivos de cada uma delas. A partir dessa perspectiva, é difícil para o 

estudante compreender se há possíveis inter-relações entre disciplinas e conteúdos trabalhados em Língua 

Portuguesa e Matemática, por exemplo. Assim, neste projeto de extensão, pretende-se trabalhar a 

interdisciplinaridade entre os estudos da linguagem e a lógica por meio de problemas linguísticos propostos 

pela Olimpíada Brasileira de Linguística, com o intuito de valorizar o multi e plurilinguismo por meio do 

raciocínio lógico. Para tanto, pretende-se realizar intervenções em parceria com instituições de ensino 

público do município de Varginha por meio de atividades virtuais baseadas na Aprendizagem Baseada em 

Problemas. 

Plano de trabalho:  
1. Estudo e levantamento bibliográfico das categorias teóricas envolvidas no projeto;  

2. Montagem do material didático catalogado e editado em tecnologias virtuais pelos estudantes 

universitários; 

3. Intervenção virtuais junto aos participantes das escolas oferecendo curso, ou oficina com material 

confeccionado previamente; 

4. Fomento à pesquisa vinculada ao Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPEX), cuja 

finalidade será avaliar as intervenções, bem como os processos de ensino-aprendizagem dos alunos 

atendidos; 

5. Elaboração de Relatório final. As intervenções terão duração de 50min e serão divididas em módulos e 

distribuídas durante o semestre letivo conforme parceria com cada escola.  

Salientamos que este plano de trabalho poderá sofrer readequações diante de especificidades do projeto 

e/ou das escolas parceiras atendidas 

Número de bolsistas/bolsas: dois bolsistas, a saber: um com três bolsas e outro com duas 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 

- Possuir recursos tecnológicos para acesso remoto 

Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ter familiaridade com ambientes on-line 

- Habilidade com trabalhos em grupo 

- Interlocução com alunos do Ensino Médio 

- Ter identificação com as áreas de Matemática e Comunicação 

- Ter interesse com as áreas de pesquisa do projeto 

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

Forma/etapas de seleção: 
- Etapa assíncrona: Questões a serem respondidas em atividade audiovisual 

- Etapa síncrona: Entrevista coletiva e virtual 

Local, data e hora da seleção: 
- Etapa assíncrona: 23/06/2021, de 09:30 às 12:30, enviar o vídeo para o e-mail jackson.souza@unifal-mg.edu.br 

- Etapa síncrona: 25/06/2021, às 13:00, no link https://meet.google.com/xck-ecuz-dzv 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xck-ecuz-dzv?authuser=1
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PREAE 5241 – PROJETO FUTURO SEM FATURA: INTRODUÇÃO A FINANÇAS DA 

VIDA COTIDIANA 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora:  

Edital PROBEXT 2021 

Descrição da ação:  

Este projeto leva em consideração a necessidade constante da busca por meios pelos quais os 

direitos humanos e fundamentais possam ser efetivose não somente garantidos, dentre eles o direito 

a cidadania. Para tanto, entende-se que trabalhar práticas financeiras da vida cotidiana 

contemporânea, no contexto da educação financeira, impacta significativamente na melhoria da 

condição de vida das famílias e indivíduos, buscando a realização do que modernamente podemos 

chamar de cidadania financeira em um contexto de financeirização. O Brasil apresenta altos índices 

de analfabetismo financeiro e é carente de iniciativas multissetoriais que possam contribuir com a 

formação de cidadãos financeiramente educados. 

Plano de trabalho: 

Junho/julho - Repaginação e desenvolvimento das mídias sociais. Formatação e desenvolvimento 

do material. Envio de materiais já disponíveis na internet e de domínio público que possam auxiliar 

de imediato as pessoas e empresas.  

Agosto a dezembro - Desenvolvimento de adaptações nas mídias sociais. Desenvolvimento e 

aplicação dos treinamentos. Envio de material desenvolvido pela equipe paras as mídias sociais. 

Continuidade no processo de recepção de demandas da sociedade 

Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista com 3 bolsas (primeiro colocado) e 1 bolsista com 2 bolsas (segundo colocado) 

 

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; 
- Currículo no Lattes ( CNPq) - https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio 

  

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 - Discentes a partir do 4ª a 7ª período dos cursos lotados no ICSA Varginha.  

- Interesse na temática da educação financeira 

- Disponibilidade para cumprir no mínimo 15h semanais 

- Conhecimento de mídias sociais 

 

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

Forma/etapas de seleção: 

Primeira etapa 

Discentes a partir do 4ª a 7ª período dos cursos lotados no ICSA Varginha.  

Currículo Lattes 

Índice CDA – Coeficiente de Desempenho acadêmico 

 

Segunda etapa – serão promovidos a esta os 10 primeiros colocados na primeira etapa 

Entrevista 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio


EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Local, data e hora da seleção: 

Dias 24 e 25 de junho pelo Gmeet com horários a serem confirmados com os aprovados na primeira 

etapa.  

 


