
EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Anexo I – Campus Alfenas 

 

Projeto PREAE 5210 – Vida Ativa- Unati 
(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 projeto visa realizar ações que favoreçam a manutenção ou melhora da 

capacidade funcional e qualidade de sono e vida do idoso e desenvolver atividades de pesquisa, 

ensino e extensão com alunos. Serão realizados atividades para melhora da capacidade respiratória, 

força e flexibilidade muscular, postura, imagem corporal, equilíbrio e coordenação motora, 

buscando melhora na realização das atividades de vida diária e na qualidade de vida. Continuará 

sendo oferecido atividades interdisciplinares que incluem a atenção farmacêutica; praticas 

integrativas e complementares; atenção odontológica e nutricional. Espera-se repercussão positiva 

com melhora na qualidade de vida dos idosos e na formação de um acadêmico cidadão. Diante da 

pandemia pela COVID-19, o projeto como forma de adaptação será realizado de forma remota 

utilizando as plataformas WhatsApp, Facebook, Youtube, Google meet e Instagram. Cada 

plataforma contempla uma abordagem diferente, contribuindo para diálogo amplo com o público 

alvo. Assim, semanalmente será enviado via WhatsApp aos idosos participantes vídeos com 

exercícios físicos elaborados pela equipe, também será enviado folders e cartilhas de promoção de 

saúde. Todos os vídeos serão postados na plataforma Youtube, para registro das atividades 

realizadas. Serão realizadas atividades síncronas com os idosos participantes, que serão pré- 

agendadas de acordo com a disponibilidade dos alunos e idosos. Utilizando a pagina digital do 

projeto na plataforma Facebook será realizada também melhor conexão com familiares dos 

participantes e outros cursos da saúde, em que serão realizadas atividades de educação em saúde 

de forma integral. Ampliando os benefícios aos idosos além de promover o princípio da 

interdisciplinaridade e interação dialógica. Com o desenvolvimento da ação de extensão será 

enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Unifal (CEP - UNIFAL/MG), projeto de pesquisa para 

avaliação dos parâmetros associados à funcionalidade, qualidade de sono e vida durante a 

pandemia. 

Plano de trabalho: 

- Recrutamento de alunos voluntários e treinamento dos mesmos quanto ao uso das plataformas 

WhatsApp, Facebook, Youtube, Google meet e Instagram. 

- Elaborar cartilhas com orientações de exercícios e educação em saúde. 

- Disponibilidade para gravar vídeos de exercícios físicos para os idosos semanalmente. 

- Buscar parcerias com outros cursos para promover palestras, oficinas e roda de conversa E relação 

a alimentação saudável, cuidados odontológicos, práticas integrativas e complementares, uso 

indiscriminado de medicamentos e prevenção de quedas. Visando a promoção de 

interdisciplinaridade de forma benéfica ao participante. 

- Elaborar materiais educativos sobre as principais doenças relacionadas ao envelhecimento e temas 

relacionados a COVID-19. 

- Iniciação cientifica para avaliar os efeitos da prática de exercícios físicos na terceira idade, 

firmando o princípio de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 

- Todos os vídeos serão postados na plataforma Youtube, para registro das atividades realizadas. 

- Serão realizadas atividades síncronas com os idosos participantes, que serão pré-agendadas de 

acordo com a disponibilidade dos alunos e idosos 

- Participar de reuniões com a coordenadora e participantes do projeto para esclarecer dúvidas e 

elaborar ações a serem desenvolvidas pelo projeto de extensão. 

- Realizar apresentação do projeto no Simpósio Integrado da UNIFAL/MG. 

Número de bolsistas/bolsas:  
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1 bolsista por 5 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; 

- Ser discente do curso de Fisioterapia; ter cursado as disciplinas Cinesioterapia e Cinesiologia. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Discentes com iniciativa, responsabilidade e compromisso e que tenham postura empática, educada 

e atenciosa com pessoas de terceira idade. 

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

Forma/etapas de seleção: 

Forma/etapas de seleção: 

A seleção será por análise dos critérios abaixo. O aluno deverá enviar por e-mail as seguintes 

informações: 

Nome do Discente: ______________________________________ 

Período/Curso:__________________________________________ 

Informar se já cursou/cursando ou não as Disciplinas abaixo: 

Cinesiologia: 

( ) Sim ( ) Não ( ) Cursando  

 Cinesioterapia 

( ) Sim ( ) Não ( ) Cursando 

 

- Informar se já participou do Projeto Vida Ativa: ( ) Sim ( ) Não 

Se Sim: 

Por quantos semestres:_________________________________________ 

Ficou responsável por quais atividades (descrever brevemente abaixo) 

 

Apresentou trabalhos ou o próprio Projeto em Eventos? (Descrever-Títulos e eventos) 

 

Local, data e hora da seleção: 

Local, data e hora da seleção: As informações acima deverão ser enviadas para o e-mail 

institucional carolina.kosour@unifal-mg.edu.br dia 14/07/2021. 
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Anexo I – Campus Alfenas 
 

Projeto PREAE 5214: Oficinas Interativas de Arte e Cultura: de Corpo e Alma 
(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: A ação de extensão é um projeto desenvolvido com pessoas idosas 

matriculados na UNATI da UNIFAL-MG e tem o objetivo estimular esse grupo populacional sobre 

a relevância das atividades culturais, artísticas e lúdicas na qualidade de vida da pessoa idosa. Irá 

desenvolver atividades que envolvam, música, artesanato, culinária, dentre outras, para resgate da 

cultura tradicional e que forneça atributos lúdicos para melhorar aspectos na qualidade de vida das 

pessoas envolvidas no projeto, reconhecendo e valorizando a cultura; bem como irá interagir com 

os idosos participantes das atividades de forma a trocar saberes e melhorar a compreensão sobre a 

necessidade, os limites e as possibilidades do desenvolvimento de atividades físicas, culturais e 

lazer que garantam a participação das pessoas com mais de 60 anos de idade, reconhecendo e 

valorizando a cultura local. 

As atividades buscarão interagir com os membros do grupo por meio WhatsApp de e oficinas 

remotas com temas de promoção de saúde com os idosos, temas escolhidos entre os idosos. Estas 

atividades estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 

2030 da ONU, no objetivo 3, em que busca reduzir a mortalidade por doenças não transmissíveis 

por meio da prevenção e tratamento, além de promover a saúde mental e o bem-estar. 

Plano de trabalho: 

Reunião semanal para planejamento, elaboração e avaliação das atividades e aplicação de 

atividades em dias da semana. 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 5 meses. 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

Ser discente regularmente matriculado em curso de graduação da UNIFAL-MG.  

Perfil da/do candidata/candidato: 

Discente engajado/a em questões relacionadas à qualidade de vida na Terceira Idade e disposto/a 

para trabalhar com as pessoas idosas. 

Ter disponibilidade de 15h semanais para executar o Projeto, de acordo com o Plano de Trabalho. 

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

Forma/etapas de seleção: 

Entrevista individual via Google Meet e análise do histórico escolar 

Local, data e hora da seleção: 

Data: 14/07/2021 

Horário: 17h 
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Projeto 5211 – GerAÇÕES 
(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: Trata-se de um projeto desenvolvido por discentes da Liga Acadêmica de 

Geriatria e Gerontologia - LAGG da UNIFAL-MG. Tem como objetivo estimular a educação, a 

pesquisa, a extensão e o intercâmbio de conhecimento na área da geriatria e da gerontologia de 

modo interdisciplinar, com foco na educação em saúde realizada com idosos e seus cuidadores. As 

atividades do projeto visam complementar, atualizar, aprofundar e difundir conhecimento entre os 

acadêmicos, bem como entre a comunidade em geral, por meio de aulas abertas, oficinas remotas 

de formação/atualização e atividades de promoção de saúde com cuidadores informais de idosos. 

Tais atividades estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Agenda 2030 da ONU, especificamente o objetivo 3, que tem como um de seus indicadores, reduzir 

em um terço a mortalidade por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, e promover 

a saúde mental e o bem-estar. 

Plano de trabalho: 

Reunião semanal para planejamento, elaboração e avaliação das atividades e aplicação de 

atividades em dia da semana a definir durante duas horas. 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 5 meses. 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

Ser discente de um dos seguintes cursos: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina ou Odontologia.  

Ser membro da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia  

Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Discente engajado/a em questões relacionadas à Geriatria e Gerontologia e disposto/a para 

trabalhar com pessoas idosas. 

Ter disponibilidade de 15h semanais para executar o Projeto, de acordo com o Plano de Trabalho. 

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

Entrevista individual via Google Meet e análise do histórico escolar 

Local, data e hora da seleção: 

Data: 14/07/2021 

Horário: 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Anexo I – Campus Alfenas 
 

PREAE 5208 – Desbravando o corpo humano através da anatomia 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
 

Financiadora: Edital PROBEXT 01/2021  

Descrição da ação:  

Desde os primórdios da civilização, o conhecimento anatômico do corpo humano e animal 

despertou o interesse do homem. Considerado para muitos um universo fascinante, o estudo da 

anatomia humana é essencial para os diversos cursos da área da saúde. Tal fato pode ser justificado 

pela necessidade de conhecimento a respeito da estruturação e funcionamento do nosso corpo, 

possibilitando diagnósticos mais precisos e o desenvolvimento de tratamentos mais eficazes. 

Entretanto, para qualquer indivíduo, o conhecimento da anatomia humana se faz importante, 

contribuindo com a formação de um ser social apto a interpretar seu sistema como um todo, 

entendendo o funcionamento do mesmo e sendo capaz de prevenir certas alterações patológicas 

frequentes por falta de autoconhecimento corporal. A criação de uma oficina que se proponha a 

promover o ensino da anatomia humana ao público da UNATI foi idealizada com o intuito de 

despertar o desenvolvimento cognitivo e a interação social dos seus participantes.  

 

Plano de trabalho: 

- Auxiliar os docentes coordenadores no planejamento e elaboração das atividades remotas do 

projeto (textos explicativos, vídeos, jogos interativos e pequenos roteiros descritivos) voltadas para 

os idosos participantes; 

- Participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG, para apresentação das atividades 

desenvolvidas pela ação e de atividades relacionadas à extensão universitária promovidas pela 

UNIFAL-MG, por outras instituições ou pela comunidade externa. 

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 em que se 

encontra matriculado ou comprovante de matrícula, no caso de discentes ingressantes na 

instituição; 

- Ter cursado a disciplina de Anatomia I ou equivalente (Anatomia humana geral). 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- Habilidade para trabalhar em grupo com pessoas adultas / idosas; 

- Habilidade com uso de aplicativos para elaboração das atividades remotas; 

- Demonstrar comprometimento, responsabilidade, zelo, iniciativa, análise crítica, criatividade e 

dinamismo; 

- Ter disponibilidade de pelo menos 15hrs semanais para desenvolver as atividades do projeto 

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

Forma/etapas de seleção: 

- Entrevista via plataforma Google Meet e análise do histórico escolar comprovado. O link para 

acesso ao link de acesso à entrevista será enviado previamente por e-mail. 

Local, data e hora da seleção:  

13 de julho de 2021 a partir das 17hrs 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Anexo I – Campus Alfenas 

 

PREAE 5206 – Línguas estrangeiras e suas culturas: socialização e 

aprendizagem 
(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 projeto “Línguas estrangeiras e suas culturas – socialização e aprendizagem” tem com objetivo 

contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos idosos a partir do conhecimento de línguas 

estrangeiras, oferecendo oportunidades de articular a aprendizagem à diversidade cultural e a 

socialização com pessoas da mesma faixa etária, bem como com os jovens e adultos que ministrarão 

os cursos de língua espanhola e língua inglesa. Com a pandemia, aliado ao conhecimento da 

linguagem, está incluído o conhecimento de tecnologias que auxiliam a interação de idosos e de 

ministrantes das atividades. 

 

Plano de trabalho:  

1) Elaboração de atividades culturais para ser inserido no Grupo da UNATI no WhatsApp, 

conforme calendário da coordenação geral;  

2) Elaboração de atividades de inglês e/ou espanhol para as turmas específicas;  

3) Realização de leituras sobre o ensino de línguas estrangeiras para a Terceira Idade; 

4) Elaboração de Material didático para as atividades com os idosos. 

5) Apresentação de trabalho no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 

6) Elaboração de relatório final. 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 Bolsista com 5 meses de bolsa 

 

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; 

- Redação em língua estrangeira, conforme descrito nas etapas de seleção. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Ser discente de um dos cursos de Letras da UNIFAL-MG, com habilitação em espanhol e/ou inglês, 

com disponibilidade de 8h semanais para dedicar-se às atividades do projeto. 

Ter acesso à internet e celular com WhatsApp para a elaboração e desenvolvimento das atividades 

remotas. 

Ter conhecimento básico e de manuseio de ferramentas tecnológicas interativas para comunicação 

virtual. 

 

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

Forma/etapas de seleção: 

1) Análise de documento (eliminatória). 
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2) Redação (classificatório) 

2.1) O candidato deve apresentar-se em língua (espanhol ou inglês), descrever qual seu 

interesse pelo projeto, relatar as experiências e as atividades vivenciadas junto à terceira 

idade e detalhar quais suas experiências com ensino de língua estrangeira, não importando 

a faixa etária dos alunos; 

2.2.) Se o candidato tiver conhecimento das duas línguas estrangeiras (inglês e espanhol), 

deve fazer 2 (duas) redações, uma em cada língua estrangeira; 

2.3.) O texto deverá ter entre 1 e 2 páginas, escritas em Arial 12, entre linhas 1,5. Ao final 

indicar e-mail e número de celular com WhastsApp válido. 

3) Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 15 de julho, das 14h às 17h. O horário será pré-

agendado com o candidato no endereço eletrônico (e-mail) por ele informado na redação. 

(Classificatório) 

Local, data e hora da seleção:  

Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 15 de julho, das 14h às 17h. 
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Anexo I – Campus Alfenas 
 

PREAE 5209     –     Mat Pilates na UNATI 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
 

Financiadora: PROBEXT 001/2021 

Descrição da ação: O sedentarismo é um fator de risco para inúmeras doenças, está relacionado a 

dois milhões de mortes anualmente em todo o mundo e é considerada uma epidemia, já que 

compromete cerca de 70% da população global. Desta forma, a atividade física orientada torna-se 

um forte aliado contra o sedentarismo, dentre elas, uma que tem sido muito utilizada como 

prevenção desta, é o método Pilates. Esse método pode ser realizado tanto em um stúdio, com 

equipamentos específicos para a modalidade como no solo denominado também como Mat Pilates 

ou Pilates de solo. Tanto o Pilates em stúdio como o Mat Pilates utilizam de uma série de posturas 

(com ou sem aparelhos) para melhorar a força muscular, e é indicado para diminuir o índice de 

sedentarismo da população, melhorar a capacidade funcional, a autoestima, concentração, 

consciência corporal, priorizando a saúde e qualidade de vida, o que se torna uma atividade muito 

importante para os idosos. 

Plano de trabalho:  
O bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de julho a novembro 2021, ao desenvolvimento das 

atividades previstas no Projeto Mat Pilates na UNATI, realizando: 

- Auxiliar os coordenadores no planejamento e na divulgação do Projeto, como também, na 

verificação de materiais necessários para as atividades, no monitoramento e controle dos 

beneficiários;  

- Auxiliar os coordenadores no planejamento, na administração e na divulgação Projetos por meio 

de redes sociais;  

- Elaborar, junto à Coordenação do Projeto e com aos demais discentes colaboradores, material 

educativo por meio de vídeos, cartilhas, folders, textos e figuras sobre atividades relacionadas às 

ações do Projeto durante o período de isolamento social atual, importante na estratégia para 

prevenção da COVID-19;  

- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem no Projeto; 

- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de conhecimento 

interdisciplinar, por meio de questionários on-line; 

- Auxiliar os alunos voluntários participantes do Projeto, na avaliação e planejamento de Lives e 

material educativo para postagem nas redes sociais; 

- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão nessa instituição, em 

instituições externa e comunidade, durante e após o período de isolamento social; 

- Participar na organização de reuniões semanais de discussões à distância com os demais 

colaboradores do Projeto e do Programa, quando necessário, buscando integrar as ações dos 

projetos; 

- Auxiliar na elaboração do relatório parcial e final do Projeto 

 

PLANO DE TRABALHO PROJETO PILATES NA UNATI 
 
MÊS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
JUNHO  Seleção bolsista/voluntário, planejamento e treinamento, reunião 

 
JULHO  Organização das atividades nas redes sociais, início das aulas, reunião  
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AGOSTO  Aulas síncronas e postagens de conteúdos educativos nas redes sociais, 
elaboração de conteúdo para apresentação eventos científicos, reunião  
 

SETEMBRO  Aulas síncronas e postagens de conteúdos educativos nas redes sociais, 
participação do IV Congresso Sul Mineiro de Fisioterapia da UNIFAL-MG, 
reunião  
 

OUTUBRO  Aulas síncronas e postagens de conteúdos educativos nas redes sociais, 
reunião  
 

NOVEMBRO  Aulas síncronas e postagens de conteúdos educativos nas redes sociais, 
avaliação do grau de satisfação na participação do projeto, reunião, 
elaboração do relatório final, reunião final. 

  
 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 Bolsista com 5 meses de bolsa 

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; 
 
Os candidatos aos Projetos de Extensão: “MAT PILATES NA UNATI”; devem ser alunos regulares do 
Curso de Fisioterapia da UNIFAL/MG. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter interesse em trabalhar em projetos voltados a 
exercícios físicos através do Método Pilates para Idosos; habilidade na criação de redes sociais e de 
conteúdo informativo e educativo, como também, vídeos relacionados as atividades específicas das 
aulas. Disponibilidade de 15 horas semanais para se dedicar ao Projeto. 

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 da análise da documentação que deve ser anexada no 
formulário de inscrição online. 
Para classificação dos candidatos será considerada a pontuação da carta abaixo; caso ocorra empate, 
o critério de desempate será a maior nota do CDA. 
Documentos exigidos para seleção:  
1- histórico escolar da Graduação 
2- Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 15 de julho, das 14h às 17h. O horário será pré-

agendado com o candidato no endereço eletrônico (e-mail) por ele informado (classificatório). 

Local, data e hora da seleção: 

Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 15 de julho, das 14h às 17h. 
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Anexo I – Campus Alfenas 

 

PREAE 5213: Grupo para a pessoa idosa: viver bem a nova idade 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
 

Financiadora: PROEBXT  01/2021  

Descrição da ação:  

O presente projeto de extensão, componente do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade – 

UNATI, propõe-se a realizar ações sistematizadas, por meio de tecnologia digitais, de educação 

alimentar e nutricional em Grupo, além de contribuir com a formação de cuidadores de idosos, no 

Sul de MG. Neste ano, pretende-se ampliar as atividades para outros municípios, uma vez que as 

ações serão realizadas, exclusivamente de forma remota, em decorrência da pandemia de COVID-

19, por meio de grupos de WhatsApp, reuniões no Google Meet e pelas redes sociais. A ação foi 

iniciada em 2018 e a cada ano, novas atividades são implementadas. Com este projeto, objetiva-se 

uma forte relação entre ensino-pesquisa-extensão e divulgação das ações e resultados encontrados 

em periódicos científicos da área. Trata-se de uma demanda da comunidade participante e de 

cuidadores de idosos, para a sua formação continuada. Não há o registro de outro grupo em 

funcionamento coordenado por docentes da Faculdade de Nutrição (UNIFAL-MG) com ações 

voltadas à educação alimentar e nutricional. 

Plano de trabalho:  

* Formação e treinamento para as ações previstas no Projeto; 

* Participação de reuniões periódicos com a equipe; 

* Redação de relatório mensal e final de atividades realizadas e demais atividades administrativas 

relacionadas ao projeto; 

* Desenvolvimento de ações de educação alimentar e nutricional por meio de grupo de WhatsApp, 

redes sociais (Facebook e Instagram), ligações de telefone, reuniões no Google Meet: junho-

dezembro; 

* Desenvolvimento de materiais de educação alimentar e nutricional para idosos e cuidadores de 

idosos; 

* Criação e registro de curso para cuidadores de idosos no CAEX; 

* Realização do curso para cuidadores de idosos; 

* Divulgação de resultados em congressos científicos (incluindo o Simpósio Integrado da 

UNIFAL-MG) da área e por meio de artigos científicos; 

* Participação de atividade de pesquisa relacionadas com o projeto e envolvendo os idosos, por 

meio de ligações telefônicas; 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

2 Bolsistas (Primeira colocação: bolsista com 3 meses de bolsa; e segunda colocação: 1 bolsista 

com 2 meses de bolsa) 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

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

- Ter cursado alguma disciplina que contemple noções básicas de educação em saúde ou educação 

alimentar e nutricional; 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

Ser discente do Curso de Nutrição (UNIFAL-MG), que tenha experiência com atividades de 

educação alimentar e nutricional ou ações de extensão com idosos, com disponibilidade de 15 h 
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semanais para dedicar-se às atividades do projeto (conforme edital de seleção de bolsista), com a 

possibilidade de dedicação parcial do período no final de semana. 

Ter acesso à internet e celular com WhatsApp, Instagram e Facebook para a elaboração e 

desenvolvimento das atividades remotas. 

Ter conhecimento básico e de manuseio de ferramentas tecnológicas interativas para comunicação 

virtual. 

 

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

Forma/etapas de seleção: 

1) Análise da documentação (eliminatória). 

2) Análise do CDA (Classificatória) ( 

3) Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 14 de julho, 17h às 19h, caso haja necessidade, 

as entrevistas serão prolongadas para o dia 15 de julho de 17h às 19h.  O horário será pré-

agendado com o candidato no endereço eletrônico repassado à coordenação do projeto pela 

Pró Reitoria de Extensão. (Nota máxima: 10,0) 

A pontuação do CDA será somada à nota obtida na entrevista realizada pela coordenação do Projeto 

de Extensão, para o cálculo da pontuação final do candidato. A classificação será realizada pela 

ordenação decrescente das notas obtidas. 

 

Local, data e hora da seleção:  

Entrevista online, pelo Google Meet, no dia 14 e 15 (se necessário) de julho, das 17h às 19h. 
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ANEXO I – Campus Alfenas 

 

PREAE 5196– Rodas de Conversa: do Prazer da Partilha a Construção de Rede 
(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:  O programa será desenvolvido visando a promoção da saúde dos adolescentes 

e educadores. O objetivo é desenvolver estratégias interventivas implementadas com os 

adolescentes e educadores na promoção e prevenção da saúde emocional, e o desenvolvimento das 

habilidades psicossociais. Utilizará os referenciais da Terapia Comunitária Integrativa (TCI), 

Escalda-pés, elaboração de Grupo Operativo segundo Pichon-Rivière com temáticas relacionadas 

ao sofrimento vivenciados pelos mesmos, além da condução de outras Práticas Integrativas 

Complementares. Durante o decorrer das atividades será desenvolvido o terceiro Fórum de 

discussão sobre a adolescência, desafios, vulnerabilidades e estratégias enfrentamento durante a 

pandemia da Covid-19. 

Plano de trabalho: 

O discente deverá cumprir uma carga horária de no mínimo 15 horas semanais com atividade 

relacionada a participação das reuniões, leitura de textos referente a temática, definição de dinâmica 

para a condução das rodas de TCI on-line, auxiliar no controle da agenda de atividades, divulgar 

as atividades on-line para os adolescentes e educadores,  participação das  rodas de TCI e de outras 

intervenções on-line para os adolescentes, jovens e educadores, conduzir a descrição  das 

informações relacionada ao programa no diário de campo, gravação do áudio durante as atividades 

e descrição das mesma, auxiliar na elaboração de relatório, publicação mensal  com informações 

importantes e atuais sobre temas de saúde para o grupo alvo no site e em redes sociais, participar 

dos projetos de pesquisa com interface na extensão que envolvem o Programa; publicar artigos 

e/ou resumos para divulgar os trabalhos, ter disponibilidade de  participar do Simpósio Integrado 

UNIFAL- MG com a apresentação de resultados das atividades desenvolvidas e de outros eventos.  

Número de bolsistas/bolsas: 02 (sendo 5 bolsas para cada bolsista) 

 

 

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; 

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

Plano de trabalho no período matutino, vespertino e noturno 

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

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

 Estar envolvido com as atividades dos Programa com assiduidade, habilidade para trabalhar em 

grupo, responsabilidade, criatividade, facilidade de comunicação, empatia, solidariedade e 

interesse no programa e em pesquisa na área. 

 

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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Seleção com entrevista e dinâmica de grupo 

Avaliação do desempenho acadêmico 

 

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

meet.google.com/wrm-unju-wez  no dia 13/07/2021 às 18:30 horas. Na sequência será realizada 

a análise curricular. 
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ANEXO I – CAMPUS Alfenas 

 

PREAE 5225 – Ciências Forenses Química UNIFAL-MG 

(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: A falta de interesse por determinadas áreas das ciências pode estar relacionada 

a maneira como alguns conteúdos são apresentados. O ensino essencialmente teórico, 

descontextualizado e distante da vivência diária pode desmotivar e limitar o conhecimento. Em 

contrapartida, assuntos que aguçam a curiosidade e que permitam aos alunos sair da condição de 

espectadores e se tornarem autores na construção do conhecimento, são importantes ferramentas 

de aprendizado. Pensando nisso, nasce o Projeto “Ciências Forenses Química UNIFAL-MG”, o 

qual através da apresentação de uma problemática relacionada as ciências forense e por meio de 

subsídios tecnológicos e teóricos práticos utilizará do dinamismo na construção de ambientes 

interativos de aprendizagem, onde pautando-se no conhecimento das diversas áreas da ciência os 

participantes se tornaram investigadores. 

Plano de trabalho: Participar de cursos de formação e expansão de conhecimento Forense. 

Desenvolver atividades de divulgação científica com temáticas relacionadas às Ciências Forense. 

Colaborar na construção de ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos, participar de 

oficinas desenvolvidas com alunos do ensino médio. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 2 

 

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; 
- Apresentar currículo lattes (Obs: No caso de participação em cursos ou atividades de extensão 
relacionadas a área de Ciências Forenses o candidato deverá encaminhar documentação 
comprobatória de participação). 
 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- O candidato deverá estar matriculado no curso de Química ou áreas correlatas.  

- Ter habilidade com mídias sociais e plataformas de reuniões virtuais. 

- Afinidade com temáticas relacionadas as Ciências Forense. 

- Pro atividade e espírito colaborativo para trabalhos em equipe. 

 

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

Forma/etapas de seleção: A pontuação classificatória dos/das candidatos/candidatas se dará por 

meio de análise do Currículo Lattes (Incluindo a análise dos documentos comprobatórios de 

participação em atividades na área forense) e entrevista.  

Local, data e hora da seleção: 

A entrevista para seleção de bolsistas ocorrerá no formato virtual pela plataforma Google meet, dia 

13/07/2021, o horário e o link de acesso serão divulgados em 12/07 e encaminhados aos candidatos 

inscritos na seleção. 

 

 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ANEXO I – CAMPUS ALFENAS 

 

PREAE 5227 – Comunicação e informação para a promoção da saúde 
(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 projeto Comunicação e Informação para a Promoção da Saúde vêm 

desenvolvendo suas atividades desde 2015 e se pauta na necessidade atual de produção de conteúdo 

em saúde para a rede mundial de computadores e para mídias tradicionais, que seja baseado em 

evidência cientifica. Informações em saúde serão comunicadas de forma objetiva e simples, 

possibilitando a utilização das mesmas por qualquer pessoa. Associado a esta necessidade, o projeto 

também será um meio no qual os alunos participantes desenvolverão a competência de 

comunicação, elencada internacionalmente como um dos domínios essenciais do profissional para 

a promoção da saúde no nível individual, familiar e coletivo. Por fim, em cada ação de comunicação 

também será divulgada a Escola de Enfermagem da UNIFAL-MG. 

Plano de trabalho:  

O acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária mínima de 15 horas semanais para as 

atividades de extensão, para cumprir as seguintes atividades: 

- Auxiliar o coordenador e o adjunto no planejamento e na execução do projeto (elaboração do 

cronograma de reuniões, controle de frequência, divulgação das reuniões); 

- Colaborar com os membros da Liga Acadêmica de Atenção Primária à Saúde – LIGAPS no 

planejamento e execução das atividades do projeto; 

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

- Colaborar na manutenção das páginas que o projeto faz a postagem no Facebook e Instagram; 

- Participação com resumo/apresentação no simpósio integrado da Unifal referenciando a sua 

condição de bolsista; 

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

- Auxílio no desenvolvimento do relatório final; 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 5 meses 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser graduando do Curso de Enfermagem matriculado a partir de 5º período; 

- Apresentar Histórico Escolar atualizado do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIFAL-

MG com o Coeficiente de Desempenho Acadêmico igual ou maior que 6,0; 

- Ser membro da diretoria da Liga Acadêmica de Atenção Primária à Saúde – LIGAPS; 

 

Perfil da/do candidata/candidato:  

O estudante deverá ter as seguintes habilidades e competências: comunicativo, proativo, com 

domínio das tecnologias (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. Domínio de escrita na norma culta da língua portuguesa e facilidade de trabalho em 

equipe. 

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: 

Dia 13/07/2021 as 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ANEXO I – CAMPUS ALFENAS 

 

PREAE 5220 – CAMERATA THEOPHILLUS 2021 

(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: A Camerata Theophillus é um projeto de extensão na área da cultura, cujas 

ações são conduzidas de forma a proporcionar ao público, interno e externo à universidade, a 

prática e o aprendizado musical em música erudita e de câmara. O projeto surgiu em 2008 e, 

inicialmente, consistia na formação de um grupo com no máximo dez pessoas com a proposta de 

executar música de câmara. Preocupados em desenvolver uma técnica mais apurada na execução 

do repertório erudito e de música de câmara os integrantes deste grupo procuraram a Universidade 

Federal de Alfenas para integrá-la como projeto de extensão, passando a ser registrado como tal a 

partir de abril de 2009. Em 2021, o projeto prevê a realização de ações culturais em tais como 

concertos, recitais comentados, intervenções e oficinas de maneira virtual, até a volta das atividades 

presenciais. 

Plano de trabalho: 

 

1. Atuar como membro (instrumentista) da Camerata Theophillus; 

2. Realizar as atividades propostas no projeto aprovado; 

3. Apresentar resultados parciais ou finais em eventos científicos e culturais; 

4.         Apresentar o projeto no Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 

5. Elaborar, juntamente com o coordenador do projeto, o relatório final das atividades;  

6. Acompanhamento constante das atividades do projeto; 

7. Auxiliar o regente na seleção de peças; 

8. Atuar como um interlocutor direto entre os integrantes da camerata e o coordenador do 

projeto; 

9. Controlar empréstimos de instrumentos musicais, partituras e outros materiais, realizados 

pelos membros da camerata; 

10.       Controlar a frequência dos membros da Camerata Theophillus; 

11. Atuar na divulgação do projeto; 

12.  Atuar no apoio de produção nos ensaios e concertos; 

13. Contribuir para o desenvolvimento do projeto em ações específicas quando solicitado pelo 

coordenador; 

14. Contribuir para o desenvolvimento do projeto durante o período de distanciamento social por 

meio de tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

Número de bolsistas/bolsas: As bolsas serão distribuídas da seguinte forma: 

Bolsista 1: para atuar no Projeto de Extensão “Camerata Theophillus” - 01 bolsista por  5 meses, , 

podendo ser chamados outros bolsistas (desde que classificados nesta ou em outra seleção) à 

critério da coordenação do projeto. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG e ser 

músico da Camerata Theophillus. Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação 

da UNIFAL-MG ou comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 
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Perfil da/do candidata/candidato: Facilidade de comunicação e articulação interpessoal; 

Disponibilidade de 20 horas semanais. Em caso de atividades presenciais, ter disponibilidade para 

viagens frequentes para apresentações da Camerata Theophillus. 

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

 

Forma/etapas de seleção: Entrevista 

 

Local, data e hora da seleção: 13/07/2021, às 14h, por meio de webconferência. 
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ANEXO I – CAMPUS Alfenas 

 

PREAE 5233 – Laboratório de Línguas - LabLin 
(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 Laboratório de Línguas – LabLin é uma ação de cunho pedagógico, 

linguístico e artístico-cultural voltada ao ensino de línguas estrangeiras. Objetiva ofertar a discentes 

e servidores dos quatro campi da Unifal e à comunidade externa cursos regulares de Línguas 

Estrangeiras nos níveis básico, intermediário e avançado; cursos de conversação; inglês para fins 

específicos – IFE e minicursos relacionados à cultura das línguas-alvo. Ademais, o Laboratório 

envolve a formação de professores, a formulação de indagações que subsidiarão pesquisas e a 

escrita de trabalhos de conclusão de curso e, a partir da relação com disciplinas dos cursos de 

Letras, é ainda um espaço para a desenvolver a curricularização da extensão. 

Plano de trabalho: 

Plano de trabalho das professoras-supervisoras: Caberá à proponente deste projeto e às professoras-

supervisoras coordenar as ações de planejamento, organização de conteúdo, execução e avaliação 

dos cursos, minicursos e oficinas, supervisionar as atividades realizadas pelos discentes-

professores, participar de reuniões pedagógicas e de natureza administrativa, articular a divulgação 

dos resultados das atividades junto à comunidade acadêmica e à comunidade externa, apresentar 

os resultados da ação em eventos acadêmicos e elaborar  relatórios. 

Plano de trabalho dos discentes-professores: Caberá aos discentes das atividades de planejamento, 

organização de conteúdo, execução e avaliação dos cursos, minicursos e oficinas, participar de 

reuniões pedagógicas, auxiliar na divulgação dos resultados das atividades junto à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa e auxiliar na elaboração de relatórios. Além disso, deverão 

apresentar os resultados da ação em eventos acadêmicos, como o Simpósio Integrado da Unifal. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista – 5 bolsas 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

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

comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

2. Currículo vitae ou currículo lattes 

3. Comprovante do nível de conhecimento em língua inglesa disposto no “Perfil da/do 

candidata/candidato”. As formas de comprovar são as seguintes: 

   3.1 Conclusão da disciplina Inglês III ou optativas/eletivas equivalentes. Nesse caso, não será 

necessário o envio de nenhum documento, pois a conferência será realizada por meio do histórico 

da/do discente; 

   3.2 Certificado de proficiência internacional válido; 

   3.3 Comprovante de cursos e/ou disciplinas que correspondem ao nível exigido. A validade 

desses comprovantes será analisada pela coordenação deste Projeto. 

4. Declaração de que possui equipamentos e internet necessários para ministrar as aulas (modelo 

no final deste documento) 

 

Perfil da/do candidata/candidato: para concorrer à vaga o discente deve ter conhecimentos 

linguísticos no nível intermediário (B1) ou avançado (B2 ou C1) para ministrar minicursos e 

oficinas de língua inglesa. Tendo em vista o período remoto, é necessário ter acesso a equipamentos 

e internet que possibilitem ministrar aulas online. 
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A/O candidata/candidato aprovado receberá formação e supervisão para elaborar materiais, 

planejar e ministrar as aulas. 

Além das aulas, a/o candidata/candidato deverá auxiliar na divulgação e no processo de inscrição 

dos cursos. 

 

Inscrição: exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR 
 
Data de inscrição: 05 a 12 de julho 
 

Forma/etapas de seleção: 

1. Conferência da documentação enviada para homologação da inscrição – Eliminatória 

2. Análise da documentação referente à comprovação do nível de conhecimento em Língua 

Inglesa - Eliminatória 

3. Prova didática (20 a 30 minutos) seguida de entrevista – Eliminatória e Classificatória 

4. Análise de currículo - Classificatória 

 

Local, data e hora da seleção: 

A prova didática será via Google Meet entre os dias 13 e 16 de julho em horários a serem definidos 

conforme a quantidade de inscritos. A prova didática será individual. 

 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Declaração de acesso a equipamentos e internet 

 

Eu, [nome], declaro que estou ciente de que, devido à pandemia do COVID-19, os cursos 

ministrados por mim por meio do Projeto de Extensão Laboratório de Línguas - LabLin, bem como 

as reuniões formativas com as coordenadoras e professoras-supervisoras do projeto ocorrerão de 

forma online e, portanto, eu confirmo o acesso a computador com câmera e microfone em bom 

estado e à internet com velocidade que permita a realização de tais atividades via Google Meet. 

 

 

_____________________________________ 

Local, Data 

 

 

__________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

 

 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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ANEXO I – CAMPUS SEDE 
 

PREAE 5276 – Programa Legado Ambiental 
(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 desenvolvimento sustentável e a educação ambiental se tornaram uma grande demanda de 

governo e sociedade e envolvem muitas ações dos diferentes segmentos da população, no que tange 

os direitos e deveres do homem para com o ambiente, inserindo a análise das relações ciência-

tecnologia-sociedade. Tal tema é altamente relevante, sobretudo em uma sociedade que busca 

melhoria na qualidade de vida, transformação social dos cidadãos com foco em preservação, 

restauração e desenvolvimento ambiental, destacando, principalmente, o consumo excessivo, a 

geração e gestão de resíduos e a conscientização do uso dos recursos naturais, entre outros temas 

relevantes. O programa Legado Ambiental buscará promover, por meio de diversas atividades, a 

sensibilização/conscientização ambiental junto à comunidade, incluindo o ambiente da UNIFAL-

MG (acadêmicos, servidores e colaboradores), a sociedade civil e o público externo, gerando assim, 

impactos positivos e relevantes, referente aos temas abordados pelas ações componentes, além de 

formar agentes multiplicadores junto à sociedade.  

Plano de trabalho: 

O programa envolve 1 evento (dia da colaboração: voltado para a prática de consumo consciente e 

colaborativo) e 4 projetos: a) Projeto Plural – mulher sexualidade e os objetivos do 

desenvolvimento sustentável: visa realizar debates e rodas de conversa acerca de questões de 

gênero e da comunidade LBGTQIA+; b) Projeto ColetAtiva UNIFAL-MG: visa implantar uma 

coleta seletiva efetiva e eficaz na UNIFAL-MG; c) Projeto EducAmbiental na Comunidade: visa 

realizar ações de educação ambiental intra e extramuros; d) Projeto Ligado Ambiental: visa 

trabalhar as redes sociais do programa a fim de divulgar as ações e criar conteúdo com a temática 

ambiental. É importante ressaltar que os bolsistas deverão atuar em todas as ações do 

Programa.  As atividades do Programa ocorrerão entre 12/07/2021 a 13/12/2021. Após a seleção 

dos bolsistas, será realizada uma reunião de toda a equipe para delinear o cronograma geral.  

Número de bolsistas/bolsas:  

3 bolsistas para o programa – 5 bolsas cada (pagamento agosto a dezembro) 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser discente de graduação da UNIFAL-MG, devidamente matriculado.  

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

de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

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

preferencialmente. 

- Ter disponibilidade mínima de 10h semanais para as atividades de extensão do programa 

(Apresentar horário das disciplinas que estão em curso para fins de confirmação).  

- Desejável experiência prévia em extensão. Neste caso, apresentar uma carta de recomendação do 

coordenador da ação (não é critério de eliminação, mas contará pontos ao entrevistado). 

- Disponibilidade para participar, quando houver convocação, da organização de eventos e reuniões 

promovidos pelos coordenadores do Programa e suas ações componentes, bem como pela PROEX, 

incluindo, eventualmente, em finais de semana. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

-Ter comprometimento, responsabilidade e proatividade. 
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-Ter habilidade com redes sociais e plataformas de reuniões virtuais. 

-Preferencialmente apresentar envolvimento prévio com outras ações de extensão. 

-Ter aptidão para trabalhos com público de diversas idades e setores sociais.   

Inscrição: exclusivamente via formulário 

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

Forma/etapas de seleção: 

Será realizada uma entrevista online e a análise de currículo (inclui a análise dos documentos 

solicitados, conforme descrito no item “Requisitos e documentos para a candidatura”). 

Local, data e hora da seleção: 

Entrevista individual virtual na plataforma Google meet, dia 13/07/2021, horários e link serão 

divulgados em 12/07 e encaminhados via e-mail aos candidatos inscritos na seleção. 
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ANEXO I – CAMPUS ALFENAS 

 

PREAE:  5226   - Projeto: CIM- Centro de Informação sobre Medicamentos 

(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: 

A diversidade dos novos conhecimentos sobre os medicamentos gera um volume de mais de dois 

milhões de publicações biomédicas anuais, resultando numa imensa literatura médica e 

farmacêutica. Assim, diante de inúmeras informações, deparamos com um problema complexo de 

comunicação da informação recente sobre medicamentos e seu uso pelos profissionais de saúde, 

bem como em compatibilizar a assistência ao paciente e se dedicar ao estudo de toda informação 

publicada sobre aspectos farmacêuticos, farmacológicos e terapêuticos dos medicamentos. Para 

atender a essa necessidade surgem os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) com a 

função de ordenar, avaliar, recuperar e difundir a informação que é produzida sobre medicamentos 

e decisão terapêutica. O projeto abrange os três pilares fundamentais da universidade: ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Plano de trabalho: 

- Participar das reuniões semanais com os orientadores do projeto; 

- Realizar estudos e/ou pesquisas sobre o projeto; 

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

- 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: 

2 bolsistas, sendo: 

1 com 3 bolsas 

1 com 2 bolsas cada. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser integrante do Centro de Informação de Medicamentos da UNIFAL-MG 

- Possuir disponibilidade de tempo para execução das ações do CIM 

- 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/projetos componentes.   

- Habilidade para trabalhar em grupo 

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

estudos com a coordenação dos projetos. 
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- 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: 13 de julho 

- Horário: 15:00-17:00 h 

- Link da Entrevista (virtual pelo Google Meet): 

seleção CIM 

Terça-feira, 13 de julho · 15:00 até 17:00 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ixg-guhj-xmg 
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ANEXO I – CAMPUS ALFENAS 

 

PREAE 5216 – A IMAGINAÇÃO SOCIOLÓGICA E O SUL DE MINAS 

(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: “A imaginação sociológica e o sul de Minas” é um projeto de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvido em parceria com o jornal eletrônico "Alfenas Hoje" e o curso de Ciências 

Sociais da Unifal-MG. O objetivo é fomentar a reflexão sobre a sociedade sul-mineira, por meio 

da análise de dados secundários extraídos de fontes oficiais. O projeto possibilita ao aluno utilizar 

as práticas das disciplinas de metodologias do curso para pensar a realidade local. A comunicação 

das análises sociológicas desenvolvidas possibilitará aos discentes desenvolverem habilidades de 

transposição da linguagem acadêmica para uma formulação de fácil compreensão que pode ser 

apresentada na forma pequenos artigos analíticos. Ao democratizar o saber sociológico, o projeto 

pode subsidiar gestores locais, ativistas sociais e cidadãos no debate sobre políticas públicas. Em 

virtude da pandemia, o projeto não será desenvolvido em parceria com esolas estaduais. como fora 

feito entre 2016 e 2019. 

 

Plano de trabalho:  

a) Participar das reuniões com coordenação e parceiro; 

b) Participar dos cursos de metodologia intensiva oferecidos pelo Projeto “A Identidade sul-

mineira”; 

c) Realizar o levantamento e a análise dos dados secundários; 

d) Produzir artigos analíticos para o Jornal "Alfenas Hoje"; 

e) Apresentar o projeto no Simpósio Integrado; 

f) Elaborar relatório final sobre o projeto. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas / 1 com três bolsas, 1 com duas bolsas. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação em Ciências Sociais – 

Bacharelado da UNIFAL-MG; 

- Ter sido aprovado na disciplina Metodologias quantitativas e qualitativas ou na disciplina 

Introdução à pesquisa social; 

- Possuir computador/notebook e ter acesso à internet 

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

estudos com a coordenação dos projetos. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: Interesse em trabalhar com levantamentos e análise de 

informações sociais, por meio de planilhas eletrônicas ou aplicativos estatísticos, e elaborar 

pequenos textos analíticos sobre a realidade social local. Possuir currículo cadastrado na plataforma 

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

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

Forma/etapas de seleção: Entrevista com a coordenação do projeto, via google meet / 

classificatória.  

 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Local, data e hora da seleção: 

Local: Google meeet (o link será disponibilizado para os/as candidatos/as após o término das 

inscrições) 

Data: 14/07/2021 

Hora da seleção: A partir das 9h30min (as entrevistas serão feitas pela ordem de inscrição na 

seleção) 
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Anexo I – Campus Alfenas 

 

PREAE: 5218 - Alfabetização de jovens e adultos: revisitando os círculos de 

cultura a partir da Tertúlia Literária Dialógica 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora:  Probext 2021 

Plano de trabalho: 

- Desenvolver atividades educativas que envolvem: estudo de bibliografia especializada; seleção 

das obras literárias; pesquisa e seleção de imagens para análise; construção de roteiro de perguntas 

para exploração/análise das imagens; identificação, exame e seleção das palavras-chave; 

preparação/elaboração de atividades de escrita a partir das palavras-chave; preparação de vídeos 

explicativos e/ou demonstrativos; gravação, pelo bolsista, professoras e voluntários, em áudio, da 

narração da obra literária selecionada para cada lição. Cada áudio será composto de 2 capítulos e 

será enviado aos participantes do projeto, via whatsapp; 

- Participar das reuniões com os orientadores do projeto: Estas reuniões virtuais semanais de 

planejamento acontecerão às quintas-feiras, das 16:00 às 18:00, a partir do dia 19/07/2021. 

- Preparar as aulas e materiais didáticos e apresentá-los à coordenação para monitoramento nas 

datas estipuladas; 

- Realizar revisões bibliográficas e estudos sobre o tema do projeto;  

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

- Participar do Simpósio Integrado da Unifal-MG;  

- Produzir textos e pôster para apresentação em eventos de extensão;  

- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

Número de bolsistas/bolsas:  

01 bolsista por 5 meses 

Requisitos para a candidatura: 

Estudante cursando Pedagogia a partir do terceiro período; 

Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação 

Perfil do candidato: 

- Habilidade para trabalhar com pessoas adultas; 

- Ter participado ou estar participando de projetos de extensão 

- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho; 

- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar 

dos grupos de estudos das coordenadoras do projeto. 

Forma/etapas de seleção: 

1ª etapa: Análise do histórico escolar (obrigatório a apresentação de comprovação) 

2ª etapa: entrevista  

Experiência com pessoas jovens e adultas (projetos, estudos etc.) 

Local, data e hora da seleção: 

A inscrição deverá ser realizada até 12/07 

Primeira etapa: Análise do histórico: 13/07/2021 

Resultado da análise: 14/07/2021 

A entrevista com os selecionados na primeira etapa será realizada no dia 15/07/2021, no horário 

das 14:00h as 16:00 via google meet 

• O resultado final será realizado no dia 16/07/2021 

ANEXO I – CAMPUS ALFENAS 



EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

 

PREAE: 5187    -   Programa NAFAU: Núcleo de Atenção Farmacêutica da 

UNIFAL 
(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 NAFAU é um componente extracurricular para o curso de Farmácia, indispensável à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do farmacêutico 

generalista. O acesso a serviços de saúde de maneira mais geral é dependente da qualidade da 

atenção oferecida. Por isso, a estratégia de Atenção Farmacêutica privilegia o paciente e pretende 

colocar o usuário ao centro do sistema de prestação de serviços. Este programa visa conscientizar 

a população, promover a visão de que a Farmácia é um estabelecimento de saúde, e principalmente, 

orientar o paciente para que haja melhoria na sua qualidade de vida, encontrando e solucionando 

resultados negativos da terapêutica, e promovendo o uso correto e racional de medicamentos. 

Considerando que as novas diretrizes curriculares para o curso de Farmácia preveem que 50% do 

curso deva ser voltado ao cuidado em saúde, o NAFAU torna-se ainda mais necessário para 

oportunizar aos acadêmicos a troca de saberes com a comunidade. 

 

Plano de trabalho: 

- Participar das reuniões semanais com os orientadores do programa; 

- Realizar estudos e/ou pesquisas sobre o Programa; 

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

- Participar do acompanhamento farmacoterapêutico nos dois projetos que compõem o programa 

de forma online e presencial quando solicitado; 

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

UNIFAL-MG; 

- Elaboração do relatório final do programa; 

- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 

3 bolsistas, sendo: 

1 com 4 bolsas 

2 com 3 bolsas cada. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

- Ser integrante do Núcleo de Atenção Farmacêutica da UNIFAL-MG 

- Possuir disponibilidade de tempo para execução das ações do NAFAU 

- 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 

programa/projetos componentes.   

- Habilidade para trabalhar em grupo 
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- Ter disponibilidade de 15 h 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: 13 de julho 

- Horário: 17:00-19:00 h 

- Link da Entrevista (virtual pelo Google Meet): seleção NAFAU 

seleção NAFAU 

Terça-feira, 13 de julho · 17:00 até 19:00 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: https://meet.google.com/ibe-fbna-nxc 
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ANEXO I – [CAMPUS ALFENAS] 

 

PREAE 5237 – Núcleo de Estudos Trabalho, Agroecologia 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: Probext UNIFAL-MG 

Descrição da ação:  

O NETASA (Núcleo de Agroecologia e Soberania Alimentar) é uma iniciativa coletiva, de 

demanda social, que tem a finalidade de articular estudos, pesquisas, ações de formação e extensão 

sobre o trabalho, agroecologia e soberania alimentar. Trata-se de um espaço de diálogo aglutinador 

e mobilizador em defesa da Reforma Agrária que atuará denunciando os riscos do uso 

indiscriminado de agrotóxicos pelo modelo destrutivo do agronegócio, ao mesmo tempo em que 

anuncia a agroecologia como alternativa de desenvolvimento econômico e social sustentável, 

destacando a relação dialógica entre o campo e a cidade, o rural e o urbano, produtores e 

consumidores. Nesse sentido, o núcleo visa dar sequência – em formato adaptado ao contexto de 

pandemia de Covid-19 – às ações que vem sendo realizadas, em parcerias interinstitucionais, desde 

2016 com o projeto do fórum de combate ao uso de agrotóxicos, a FACU (Feira Agroecológica e 

Cultura da Unifal) e o programa de extensão “Semeando a terra” de 2020. 

 

Plano de trabalho:  

Realização em 2021 de dois eventos temáticos: a) Jornadas Universitárias em defesa da Reforma 

Agrária; b) Encontro Regional de Agroecologia, ambos em parceria com o MST e com o 

IFSULDEMINAS, Campus Machado;  

Organização e realização em parceria com o NEAPO de palestras, minicursos e oficinas sobre as 

concepções, visões e práticas em agroecologia para camponeses que queiram realizam a transição 

agroecológica; 

Apoiar e desenvolver o Grupo de Consumo Coletivo, no modelo de CSA (Comunidade que 

Sustenta Agricultura) com as Cestas Agroecológicas do acampamento Quilombo Campo Grande; 

Realização de reuniões de estudos, leituras e debates de textos e produções teórico-científicas sobre 

a questão agrária, trabalho rural, agroecologia, soberania alimentar e sistemas agroalimentares, 

tendo como perspectiva de análise a crítica ao modelo do agronegócio e a promoção da 

agroecologia como alternativa ao desenvolvimento rural sustentável; 

Desenvolvimento de estratégias de comunicação do núcleo e suas atividades nas redes sociais 

(email; whatsapp; instagram; facebook; blogs), mas também em canais de rádios, visando a 

promoção da agroecologia, soberania alimentar e nutricional; 

Participação em Congressos e Seminários acadêmicos sobre extensão universitária, de modo a 

socializar e trocar experiências de ações educativas, pesquisa e extensão; 

Participação da mobilização e articulação da rede de agroecologia sulmineira, visando a construção 

e estruturação do Pólo Agroecológico na região sul de Minas Gerais.  

 

 

Número de bolsistas/bolsas: No total serão 2(dois) bolsistas: 1 bolsista por 2 meses; e 1 bolsista 

por 3 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; 
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- Ser discente do curso de Ciências Sociais, Geografia, Ciências Biológicas, História, Pedagogia, 

Nutrição. 
 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 

O/A candidato/a selecionado deverá ter proatividade, interesse, responsabilidade, 

comprometimento e disposição para trabalhos em equipe. A experiência com a temática dos 

projetos 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: 

A seleção se dará por meio de entrevista com a coordenação do projeto por meio do google meet a 

ser agendada conforme a data indicada para a seleção 

 

Local, data e hora da seleção: 

Google Meet, 14 de julho, 10h. 
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INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ANEXO I –CAMPUS SEDE 

 

PREAE 5234 – Madrigal Renascentista Unifal- 2021 

(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 projeto tem como objetivo, além da integração entre a Universidade e a 

sociedade local, a divulgação da cultura musical por meio de estudos e apresentações de Música 

Antiga, principalmente a renascentista, não deixando, porém, de valorizar peças contemporâneas 

de diversos países e a música nacional, popular e folclórica. O grupo é formado por alunos, 

servidores e membros da comunidade de Alfenas e região das mais variadas profissões e conta, 

atualmente com 23 membros, incluindo o Regente. Devido à pandemia, as apresentações são 

realizadas de forma virtual, o que possibilita a participação do grupo em eventos por todo o Brasil 

e, também, fora do país. 

 

Plano de trabalho: 

 

1. Manter atualizada a página do grupo no facebook e o perfil no Instagram, atuando na 

divulgação do Projeto; 

2. Responder mensagens e administrar contatos no Facebook, Instagram e no Gmail; 

3. Auxiliar na manutenção do site do grupo; 

4. Ser responsável pela comunicação com o grupo, por meio do Whatsapp; 

5. Buscar oportunidades para concursos e apresentações; 

6. Manter atualizada a agenda de ensaios e apresentações; 

7. Organizar o acervo de partituras, fotos e vídeos, no Google Drive; 

8. Manter atualizada a pasta de partituras; 

9. Auxiliar o regente na seleção de novos integrantes; 

10. Organizar a sala para os ensaios, inclusive a sala virtual; 

11. Fazer o controle de entrega de material e uniformes; 

12. Auxiliar na elaboração dos relatórios de atividades; 

13. Colaborar, com os demais bolsistas do Programa, para a apresentação no Simpósio 

Integrado; 

Auxiliar na organização de Concertos, do projeto e do Programa. 

 

 

Número de bolsistas/bolsas:  

1 bolsista por 5 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; 
- Ser madrigalista.  
 

Perfil da/do candidata/candidato: 

O candidato deve apresentar as seguintes habilidades e competências: criatividade, pró-
atividade, organização e responsabilidade. 
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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. 

 

Local, data e hora da seleção: Dia 15/07/2021 

Será agendada chamada de video para a entrevista com os candidatos inscritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


