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ANEXO I – CAMPUS VARGINHA 

 
ADITIVO VIII 

 
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: O presente projeto 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 dos bolsistas:  
O projeto focará em divulgar os projetos de lei propostos pelos deputados estaduais de Minas 
Gerais. Esses projetos já foram coletados e organizados em planilhas. Nesse momento, os bolsistas 
realizarão atividades para divulgar as informações coletadas sobre tais projetos. São exemplos 
dessas atividades:  

 Construção de páginas para divulgação em redes sociais; 
 Elaboração de imagens para este fim; 
 Análises mais simples dos dados, como a construção de algumas tabelas e seleção de 

informações a serem divulgadas. 
 
Essas atividades serão realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2021. 

 
Número total de bolsas (em meses): 4  
Número de bolsistas a serem selecionados: 2 
Número de bolsas por bolsista (em meses): 2 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
1. Apresentar histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
2. Ler o artigo “Governo dos Algoritmos” (Silveira, 2017), disponível em 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/6123 
3. Participar de uma entrevista em data a ser marcada posteriormente.   
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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 Análise e divulgação de dados Construção de tabelas, gráficos 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 28/10/2021 
- 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  
2ª) Entrevista 
 
Local, data e hora da seleção:  
- Data: entre 29 de outubro e 04 de novembro de 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, 07 de outubro de 2021 


