
EDITAL PROEX 01/2022 – Seleção de bolsistas 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ADITIVO III – CAMPUS ALFENAS 

 

PREAE 5605 – Projeto: Infância, alfabetização e pós alfabetização no município de Alfenas: 

reorganização após a pandemia 

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

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora 

Prefeitura Municipal de Alfenas  

Descrição da ação 

Trata-se de uma proposta de intervenção nas escolas Municipais de Alfenas/MG que estão com 

estudantes com déficit de alfabetização, em especial pelo longo período em que estiveram ausentes 

da escola, em virtude da pandemia Covid-19. A atividade de extensão será conduzida pela profa 

Vanessa Girotto, líder do grupo de pesquisa Educateliê/UNIFAL em parceria com bolsistas e 

voluntários que cursaram sua disciplina de alfabetização. O trabalho será centrado no esforço por 

trazer uma alfabetização na perspectiva discursiva e dialógica cuja centralidade é ensinar as 

palavras a partir da leitura de autores clássicos universais. O trabalho de alfabetização nesta 

perspectiva faz parte dos estudos teóricos e de pesquisa da coordenadora do projeto e está embasado 

na concepção de alfabetização proposta por Paulo Freire. Tal concepção também é amparada por 

autores renomados do campo da alfabetização, entre eles João Wanderley Geraldi; Maria do 

Rosário Mortatti e Ana Luisa Smolka. 

Plano de trabalho: desenvolver atividades educativas que envolvem: 

1- Aplicar avaliação diagnóstica com os estudantes 

2- Desenvolver atividades educativas de oralidade com estudantes da pré-escola  

3-  Desenvolver atividades educativas de leitura e de escrita com os estudantes do ensino 

fundamental I, séries iniciais 

4- Desenvolver atividades educativas de leitura e de escrita com os estudantes do ensino 

fundamental I, séries finais; 

5- Participar das reuniões semanais com a coordenadora do projeto a fim de pontuar as 

principais dificuldades encontradas no campo e pensar possíveis avanços 

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

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

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

9- Participar do Simpósio Integrado da Unifal-MG;  

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

11- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 15 bolsista por 8 meses.  

 

Requisitos e documentos para a candidatura: 

1- Ser estudante do Curso de Pedagogia a partir do terceiro período e que tenha cursado a 

disciplina de alfabetização. Caso o estudante não seja do curso de Pedagogia, ele pode ser 

estudante de licenciatura que tenha experiência com projetos de extensão na área. 

2- Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação. 

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

comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes. 

4- Não receber outra bolsa 

5- Dispor de 15 horas semanais para dedicação ao Projeto, realizando as atividades indicadas 

na seção “Plano de Trabalho” deste anexo; 

6- Permanecer vinculado à UNIFAL-MG ao longo do ano de 2022; 

7- Ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 5 (apenas para candidatos não-ingressantes); 
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Perfil da/do candidata/candidato: 

1- Habilidade para trabalhar com crianças 

2- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender 

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

4- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização das atividades na 

escola 

5- Ter disponibilidade para participar das reuniões com a coordenadora do projeto. 

6- Ter participado ou estar participando de projetos de extensão ou ter alguma experiência 

com projetos de extensão da área. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 

(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até dia 10 de abril 

 

Forma/etapas de seleção: 

1- Coeficiente de Desempenho Acadêmico e entrevista.  

Na entrevista será avaliado o domínio e as habilidades requeridas pelo(a) candidato(a). A 

entrevista terá o valor de 10 pontos e será aprovado o(a) candidato(a) que, preenchendo os 

requisitos necessários, obtiver a maior pontuação final atribuída pela banca julgadora. Em 

caso de empate, o critério para o desempate será a nota do Coeficiente de Desempenho 

Acadêmico 

Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 

• A inscrição deverá ser realizada até dia 10 de abril 

• Primeira etapa: Análise do histórico: 11 de abril 

• Resultado da análise: 11 de abril 

• A entrevista com os selecionados na primeira etapa será realizada no dia 12 de abril, às 

8:00h, via google meet  

https://meet.google.com/org-ttuu-jef (link de acesso à sala). Será enviado aos candidatos 

pelo email institucional no dia 10 de abril. 

• O resultado final será divulgado no dia 12/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://meet.google.com/org-ttuu-jef
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PREAE 5606 – PROGRAMA SEMEANDO IDEIAS 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela coordenação da ação e 

são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: Comissão de Sustentabilidade UNIFAL-MG (CPMAS) 

Descrição da ação:  

O programa “Semeando Ideias” apresenta uma série de projetos articulados, em diferentes áreas do 

conhecimento ligadas as ciências ambientais e da terra, baseados nas diretrizes da educação ambiental 

inclusiva, visando a melhoria da qualidade ambiental e consequentemente da qualidade de vida de 

diferentes públicos. O programa conta com profissionais, servidores, estudantes e docentes de 

diferentes formações (Pedagogia, Psicologia, Ciências Biológicas, Geografia, Biotecnologia, 

Engenharia Florestal e Agronômica, Nutrição, Farmácia etc), visando desenvolver atividades que 

possam alicerçar uma vida ambientalmente mais coerente e sustentável através do debate, 

entendimento e mudança de paradigmas relacionados a implementação de práticas agroecológicas, 

resgate de espécies potencialmente benéficas a saúde e ao desenvolvimento humano, tratamento de 

resíduos e educação ambiental aplicada a diferentes grupos, inclusive aqueles em situação de 

vulnerabilidade social. 

Plano de trabalho: 

Os(as) bolsistas deverão estar dispostos a atender e participar das ações de todos os projetos 

componentes do programa, sendo: - Despertar da consciência ambiental a partir do cultivo de 

orquídeas e bromélias; - Horticultura social e terapêutica; - Do lixo ao luxo: destinando resíduos 

orgânicos de forma sustentável; - Jardim sensorial: difundindo a educação ambiental. 

Algumas atividades incluídas no plano de trabalho: cuidar da horta, capinar, regar, plantar, colher as 

espécies de plantas cultivadas, participar das visitas no espaço e realizar dinâmicas com a comunidade 

visitante, trabalhar nas redes sociais com a divulgação do programa e projetos, fazer resumos e artigos 

para eventos científicos, apresentar trabalhos no Simpósio Integrado da UNIFAL e outros eventos 

pertinentes e todas as atividades inerentes ao bom funcionamento dos espaços que integram o 

programa e ações componentes. 

Número de bolsistas/bolsas:  

3 bolsistas / 8 meses cada 

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 vitae simplificado (pdf), contendo breve relato de intenções em compor a 

equipe do programa Semeando Ideias. 

Perfil da/do candidata/candidato: 

- Necessário que possua disponibilidade de horários, para atuação alguns dias da semana, no campus 

Sede ou Santa Clara (mínimo 15h/semanal PRESENCIAL); 

- Desejável perfil colaborativo e pró-ativo; 

- Desejável experiência com participação em ações de extensão; 

- Não exigido experiência prévia com temas do programa, mas desejável que apresente disposição em 

aprender e comprometimento. 

- Estar disposto(a) a cumprir as normas de trabalho e utilização dos espaços. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 

(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 10/04/2022 

Forma/etapas de seleção: 

Análise de currículo e histórico da graduação + entrevista individual online 

Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 

Entrevista virtual em 11/04/22 no período da manhã, sendo o link e horário individual enviados via 

e-mail aos candidatos inscritos, encaminhado a todos a partir das 8h30 do dia 11. 

 

 

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

