
EDITAL PROEX 01/2021 – Seleção de bolsistas 2021 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ANEXO I – CAMPUS VARGINHA 

 

ADITIVO VII 

 

PREAE 5244 – TRABALHANDO COM DADOS ABERTOS: MAPEAMENTO E 

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS 

 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - Probext 2021 - Projetos (03/2021)  

Descrição da ação: A presente proposta objetiva mapear e divulgar amplamente, de maneira clara 

e acessível, as atividades realizadas pelos Deputados Estaduais de Minas Gerais. O mapeamento 

será feito a partir do tratamento dos Dados Abertos disponíveis no site da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais. Esse projeto de extensão está associado a um plano de pesquisa interdisciplinar 

mais abrangente que busca estudar a articulação entre Tecnologia, Democracia e Desenvolvimento 

Econômico. Ademais, essa ação está alinhada com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU (e seus respectivos objetivos secundários): 10 - 

Redução das desigualdades (10.2 - Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 

de todos); 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes (16.10 - Assegurar o acesso público à 

informação); 17 - Parcerias e Meios de Implementação (17.8 - aumentar o uso de tecnologias de 

capacitação, em particular das tecnologias de informação e comunicação). 

 

Plano de trabalho do projeto:  
  2021 - Meses 

Atividades 6 7 8 9 10 11 12 

1 Busca de parcerias X X      

2 Grupo de estudos e leitura sobre o tema  X X X X X  

3 Levantamento dos dados X X X X X   

4 
Capacitação para organização e 

tratamento dos dados abertos 
 X X     

5 Organização inicial dos dados   X X X   

6 
Análise e divulgação organizada dos 

dados 
    X X X 

7 Relatório final (edição e apresentação)             X 
 

Número de bolsas (em meses): 4  

Obs.: Poderão ser selecionados até dois bolsistas. Nesse caso, cada bolsista receberá dois meses de 

bolsa. 

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

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

2. Já ter cursado ou estar cursando, no mínimo, o 3º período 

3. Ler a descrição do projeto e o artigo “Governo dos Algoritmos” (Silveira, 2017). Ambos 

estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1OxE7FXMDkWVYjbab3zLM-

Jz3NutSdFOi?usp=sharing 

4. Redigir uma redação buscando responder à seguinte questão: “Como as atuais tecnologias 

da informação e comunicação (como internet, redes sociais, inteligência artificial etc.) podem 

afetar, de forma ambígua, a democracia?”. Formatação: Digitada (em formato Word ou PDF), 

Times 12, espaçamento simples e de até 2 página. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OxE7FXMDkWVYjbab3zLM-Jz3NutSdFOi?usp=sharing&authuser=1
https://drive.google.com/drive/folders/1OxE7FXMDkWVYjbab3zLM-Jz3NutSdFOi?usp=sharing&authuser=1
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Perfil da/do candidata/candidato: 

Serão selecionados, preferencialmente, discentes com interesses em pelo menos um dos temas 

abaixo. Não é necessário conhecimento prévio nos temas em questão, mas, sim, um interesse por 

ao menos um deles. 

 

Temas Exemplos de discussões ou atividades 

1 Tecnologia e Desenvolvimento Papel das novas tecnologias na sociedade (ex.: Redes 

Sociais; Tecnologias de Informação e Comunicação 

etc.). 

2 Política e Democracias Comportamento do eleitor, participação e escolha 

política; papel dos partidos políticos. 

3 Organização, tratamento e análise de dados Construção de tabelas, gráficos, correção de dados etc. 

 

Além disso, busca-se discentes com interesse em trabalhar com divulgação de informações e 

análises via redes sociais e/ou relatórios. 

 

Inscrição:  

 

- Data: até dia 24/09/2021 

- Exclusivamente via formulário:  

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

 

Forma/etapas de seleção:  

Serão 2 etapas de seleção: 

 

1ª) Análise do histórico e da redação 

2ª) Entrevista 

 

Local, data e hora da seleção:  

- Data: de 27 a 29/09/2021, em horário a ser definido posteriormente  

- Local: Google Meet (link será enviado posteriormente, via e-mail, para os inscritos) 

 

 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos, favor entrar em contato com o Prof. André Luiz da Silva 

Teixeira (andre.teixeira@unifal-mg.edu.br) e Prof.ª Santiane Arias (santiane.ribeiro@unifal-

mg.edu.br). 

 

Varginha, 08 de setembro de 2021 
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