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ANEXO I – CAMPUS VARGINHA 

ADITIVO V 

 

PREAE 5191 – PROGRAMA PROSA EM RODA 

(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 programa PROSA EM RODA surgiu a partir do projeto PROSA EM RODA 

(componente do programa UNIFAL SEM ESTRESSE), baseado nas rodas de Terapia Comunitária 

Integrativa (TCI) realizadas na Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) nos campi sede, 

Varginha e Poços de Caldas. O projeto PROSA EM RODA foi adquirindo o formato de programa 

em função da sua abrangência ao contemplar ações de extensão nos três campi da UNIFAL-MG. 

O programa PROSA EM RODA englobará os projetos PROSA EM RODA ALFENAS, PROSA 

EM RODA VARGINHA e PROSA EM RODA POÇOS DE CALDAS. O programa PROSA EM 

RODA promoverá o I Encontro Sul-Mineiro de Terapia Comunitária Integrativa (TCI). 

Plano de trabalho: 

- Participar de reuniões e estudo de textos com os coordenadores do Programa de seu campus; 

- Manter o cronograma de atividades do Programa atualizado e divulgá-lo nas redes sociais, entre 

os alunos, principalmente aos ingressantes; 

- Divulgar as atividades abertas para a participação da comunidade externa; 

- Auxiliar na organização dos cursos oferecidos pelo Programa; 

- Auxiliar na preparação e aplicação de questionários de avaliação das atividades; 

- Auxiliar no desenvolvimento de pesquisas e na tabulação dos dados do Programa; 

- Participar na elaboração de artigos; 

- Preparar o ambiente onde serão realizadas as atividades; 

- Controlar frequência dos participantes; 

- Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas; 

- Apresentação do programa e resultados em eventos científicos; 

- Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG. 

Número de bolsistas/bolsas: 

01 bolsista com 05 bolsas para o campus de Alfenas. 

01 bolsista com 05 bolsas para o campus de Varginha. 

01 bolsista com 05 bolsas para o campus de Poços de Caldas. 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

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

- Disponibilidade, facilidade e acesso a ferramentas tecnológicas para uso remoto. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- O(a) candidato (a) deverá apresentar: 

- Habilidade para trabalhar em grupo; 

- Capacidade de resolução de problemas; 

- Responsabilidade – Assiduidade; 

- Criatividade; 

- Liderança orientada; 

- Iniciativa; 

- Proatividade; 

- Facilidade de comunicação; 

- Organização Planejamento; 

- Solidariedade; 

- Interesse em pesquisa na área do programa. 
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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: 

- Análise do coeficiente acadêmico por meio do histórico da graduação (a ser enviado no ato da 

inscrição); 

- Entrevista online (a ordem das entrevistas e o canal a ser utilizado serão informados aos 

candidatos por e-mail). 

Local, data e hora da seleção: 

Alfenas: Dia 15 de julho de 2021, de 10:00 às 12:00 e 17:00 às 19:00. 

Varginha: Dia 13 de julho de 2021, de 14:00 às 17:00. 

Poços de Caldas: Dia 15 de julho de 2021, de 10:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.  

 


