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ADITIVO IV – CAMPUS ALFENAS 
 
 

PREAE 5649 – PROGRAMA AÇÕES DIALÓGICAS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA: 
APAC E SISTEMA PRISIONAL 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: FACEPE 
 
Descrição da ação:  
O presente programa é resultado de projetos anteriormente desenvolvidos no presídio de Alfenas e 
na APAC pela UNIFAL desde 2017. Com a experiência acumulada, o atual formato propõe a 
consolidação de aspectos que ficaram incipientes no desenvolvimento doe projetos e versões 
anteriores. Nesta proposta, apresentam-se os Projetos: 1) Histórias de vida de sujeitos privados de 
liberdade e o paradigma da justiça restaurativa: um encontro com a literatura Universal; 2) 
Bioquímica e saúde com pessoas privadas de liberdade; 3) Saúde da mulher e violência: ações de 
reparação; o curso Economia solidária e formação profissional e o evento Encontro Nacional em 
Saúde, Educação e Justiça: diálogos com o sistema prisional e a APAC. Trata-se de uma ação de 
intervenção socioeducativa na penitenciária de Alfenas e na APAC que visa contribuir para a 
inclusão social desses sujeitos previstas em Lei. Trata-se de um programa de intervenção 
socioeducativa, a ser desenvolvido remotamente ou de forma presencial, levando-se em conta a 
situação epidemiológica da Covid-19 no município de Alfenas-MG. As ações serão realizadas na 
Unidade Prisional e APAC, aos/às presidiários/as e no Escritório Social de Alfenas-MG para 
pessoas egressas do sistema prisional e seus familiares, em parceria com a Universidade Federal 
de Alfenas-MG e a Fundação de Apoio que concorreu ao edital do Juizado de Execução Penal. 
Atividades educativas e de saúde serão executadas, bem como levantamento de dados e análise 
para perfil de saúde das pessoas detidas. Os resultados das atividades de extensão e pesquisa 
comporão um livro. As atividades já ocorrem desde 2019, e neste momento serão realizadas 
análises dos dados de pesquisa para produzir publicações, relatórios e o livro. 
 
Plano de trabalho: 
- Participar das reuniões com os orientadores do projeto 
- Realizar estudos sobre a temática 
- Participar das ações e atividades remotas do projeto e daquelas que se desdobrarão  
- Realização de podcasts e/ou oficinas com temas da área da Saúde e Educação  
- Realização de programas de TV, documentários curtos para transmissão via canal Educatelié com 
temas nas áreas da Saúde e de Educação  
- Análise e discussão dos dados da pesquisa realizada no presídio em 2019 e produção do relatório 
que será minuta de um Livro 
- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da 
UNIFAL-MG 
- Auxiliar na Revisão Geral e conclusão do Livro 
- Elaboração do relatório final do projeto  
- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT 2022. 

 
Número de bolsistas/bolsas:  
3 bolsistas por 7 meses (junho a dezembro de 2022)/21 bolsas 
 
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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Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ter participado de grupos de estudos/pesquisa e/ou treinamento com os coordenadores das ações 
em 2019 e/ou 2020 e/ou 2021; ter experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado e/ou 
interesse em participar do programa.   
- Habilidade para trabalhar com grupos sociais vulneráveis jovens e adultos; 
- Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender 
- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho; 
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização da atividade e participar 
de reuniões e de estudos com a coordenação do projeto. 
- 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: 
- 23/05 a 31/05/2022: Inscrição dos candidatos(as) 
- 03/06: entrevista e análise do histórico escolar 
 
Local, data e hora da seleção:  
-Data da entrevista: 03/06 
Horário: 17h30 
Local: será enviado para o e-mail do candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5775 – PROJETO ATLETA SEM DOR 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: EDITAL PROEX 03/2022 
Descrição da ação: As atividades do projeto de extensão Atleta sem Dor foram iniciadas no ano 
de 2012, proporcionando aos participantes a oportunidade de contato direto com a área esportiva, 
favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao decorrer da graduação em benefício dos 
atletas profissionais e amadores da cidade de Alfenas e região. O projeto vem ganhando visibilidade 
e se tornando uma das referências em atendimento esportivo na região. O projeto visa oferecer 
atendimentos preventivos e reabilitativos na Clínica Escola de Fisioterapia e durante os eventos 
esportivos. Devido ao período de pandemia da COVID-19, serão realizadas “LIVES” pelo 
“Instagram” do Projeto e reuniões virtuais abertas sobre temas variados, onde convidaremos 
profissionais das várias áreas de atuação no esporte, para troca de informações com os discentes de 
graduação e pós-graduação, assim como com a sociedade esportiva, sobre as principais lesões em 
cada modalidade esportiva e suas formas de prevenção. 
Plano de trabalho: 
Auxiliar o coordenador no planejamento e na execução do projeto (LIVES; Reuniões virtuais 
abertas, reuniões internas, minicursos, etc..);  
Participar de reuniões com o coordenador do projeto para debater articulações sociais para o 
alcance do público alvo.  
Ser responsável por verificar os materiais necessários para as atividades do projeto nos 
atendimentos e minicursos. 
Ser responsável pelo controle de presença dos demais integrantes em planilha específica e repassar 
as informações ao coordenador ao final de cada mês; 
Organizar a escala de atendimento em campo durante os torneios, campeonatos e outros eventos; 
Organizar grupos de discussão sobre os temas que surgirem relacionados aos atletas nas LIVES e 
reuniões virtuais abertas, disponibilizando o link por meio de artes de divulgação nas páginas do 
projeto e grupos de “WhatsApp”;  
Ser responsável pela apresentação de pelo menos 4 “LIVES” durante o período de vigência do 
projeto; 
Ser responsável por preparar o resumo, confeccionar os slides e realizar a apresentação do projeto 
em eventos regionais ou nacionais de extensão;  
Ser o palestrante responsável por pelo menos 1 minicurso, durante o período de recebimento de 
bolsa no projeto;  
Ser responsável por controlar a frequência dos participantes do projeto em todas atividades 
previstas durante o ano de vigência do projeto;  
Confeccionar os materiais para postagens sobre avaliação, tratamento e prevenção das principais 
lesões esportivas e também sobre temas relacionados à pratica esportiva durante a pandemia 
COVID-19, para ser postado nas páginas do projeto no “Facebook” e no “Instagram”; 
Realizar a gravação das LIVES, quando houver permissão do participante e depois disponibilizá-
la no “Instagram” do projeto;  
No caso de voltarmos ao atendimento presencial, realizar os atendimentos clínicos supervisionados 
que ocorrerão fora do horário normal de aula dos discentes, nas terças e quintas das 17h00 às 18h00. 
A atuação em campo terá seu cronograma alinhado com cada competição aos quais as equipes 
estarão competindo. 

 
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 ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes; 
- Apresentar Currículo Lattes e as devidas comprovações; 
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- Discentes regularmente matriculados no 7º ou 9º período do curso de Fisioterapia da UNIFAL-
MG e com experiência prévia de no mínimo dois anos como participante do projeto Atleta Sem 
Dor; 
- Apresentar Coeficiente Acadêmico maior ou igual a 6,0 (seis); 
- Apresentar disponibilidade para participação nas atividades programadas do projeto (segunda a 
quinta-feira das 17:00 as 19:00 horas), reunião quinzenal nas segundas-feiras de 18:00 às 19:30 
horas e para participação nos eventos esportivos aos finais de semana e minicursos que serão 
previamente agendados; 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
O discente deverá ter conhecimento específico em Ortopedia e Traumatologia I e II. Apresentar 
habilidades e competências para trabalhos com Power Point, Excell, Word, Acrobat Reader, 
Windows Movie Maker e com recursos e ferramentas utilizadas no Facebook, Instagram e 
Whatsapp; 
Apresentar conhecimento e domínio para publicação de arquivos e textos em mídias sociais 
(Instagram e Facebook); 
Apresentar conhecimento e domínio para operar Google Meet, Apresentação de Lives no Instagram 
e gravação das mesmas. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: A seleção dos bolsistas deste programa ocorrerá por meio de entrevista 
via Google Meet e posterior análise de currículo. 
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): Entrevista Via Google Meet no Link 
da videochamada: https://meet.google.com/dfe-byxi-fig dia 03/06/2021 às 15:00 horas. Na 
sequência será realizada a análise curricular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5776 - PROJETO BANDA HISTÓRIAS CANTADAS 
 (As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas 

pela coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX (Edital PROBEXT 2022) 
Descrição da ação: A banda Histórias Cantadas nasceu em 2017 com o objetivo de levar até as 
crianças das escolas e instituições educacionais de Alfenas um repertório musical infantil 
diferenciado das músicas comerciais. Com uma proposta de aproximar as crianças dos instrumentos 
musicais e de temas que são importantes para o desenvolvimento infantil como: higiene, contos 
populares, outras culturas e respeito pelos animais, a banda ao mesmo tempo que proporciona um 
momento feliz e marcante para a criança, contribui para aprendizagem de uma forma diferente da 
convencional. Atualmente, a banda é composta por 15 pessoas que tocam instrumentos de corda, 
percussão e uma contadora de histórias, além das cantoras e cantores que interagem com as crianças 
durante as apresentações. O repertório musical é composto por grupos como: Tiquequê, Palavra 
Cantada, Grupo Trii, Mundo do Bita e Arnaldo Antunes. Além desse repertório voltado para as 
crianças, a banda apresenta temas musicais de filmes e animes. 
Plano de trabalho: 

• Auxílio na pesquisa de repertório musical; 
• Colaborar para arrumar os locais de ensaios e apresentações; 
• Providenciar cópias de partituras e cifras para músicas; 
• Participar das reuniões do projeto sempre que convocado; 
• Auxiliar os integrantes do grupo em caso de dúvidas sobre as músicas e arranjos a serem 

executados. Caso necessário, deverão dar aulas de seus instrumentos para integrantes do 
projeto, discentes e servidores da UNIFAL e/ou da comunidade externa; 

• Participar das apresentações musicais do grupo. 
• Carga horária total: 20hs semanais 

Número de bolsistas/bolsas: Um/a bolsista por cinco 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; 
• Ter participado do projeto de extensão Banda Histórias Cantadas em 2020 e/ou 2021. 
• Ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG 

cursando a partir do 2º. Período. 
• Ter conhecimentos de música em nível básico para avançado, em instrumentos de corda, 

percussão, sopro ou canto. 
• Ter instrumento próprio. (A UNIFAL-MG não fornecerá instrumentos nem qualquer 

material para os/as candidatos/as). 
Perfil da/do candidata/candidato: 

• Conhecimentos de música básicos/avançados. 
• Dinamismo/desenvoltura para trabalhar com público. 
• Ter habilidades para trabalhar com crianças e jovens. 
• Capacidade para liderança e trabalhar em grupos. 
• Bom desempenho acadêmico (preferencialmente sem reprovações por nota e/ou faltas) 

comprovado pelo Histórico Escolar, com CDA mínimo de 7,0 (sete). A critério da banca, o 
histórico escolar poderá ser utilizado para fins de comprovação e desempate. 
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Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista com a coordenação/banca. A entrevista será feita pela plataforma Google Meet por meio 
de link que será enviado aos/as inscritos/as. A critério da coordenação/banca outro aplicativo para 
videoconferências poderá ser utilizado, com prévio conhecimento dos/as candidatos/as. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
A seleção será feita por meio remoto 
Entrevista em 01/6/2022, a partir das 10hs pela ordem de inscrição (cada entrevista terá um link 
específico). 
Importante: os/as coordenadores não se responsabilizam por problemas técnicos de acesso a 
Internet por parte dos candidatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5685 – PROGRAMA CONDIÇÕES CRÔNICAS: CUIDADOS INOVADORES 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEX 
Descrição da ação: Trata-se de um Programa multidisciplinar que constitui um espaço para o 
alinhamento e reflexão de temáticas que envolvem as condições crônicas, as políticas de atenção 
às pessoas com condições crônicas, o papel do profissional de saúde, os referenciais teóricos e 
metodológicos para a implementação de ações inovadoras e a produção do conhecimento científico. 
As temáticas, condições crônicas e cuidado convergem aos interesses dos cinco projetos de 
extensão vinculados ao programa. As atividades serão desenvolvidas na UNIFAL-MG com os 
integrantes dos projetos, por meio de reuniões, oficinas, debates, filmes e organização de eventos 
e cursos. Serão também realizadas ações desenvolvidas pelos projetos vinculados com e para a 
comunidade de Alfenas e região, a realização de eventos e a divulgação do conhecimento científico 
em periódicos da área. Algumas parcerias poderão ser firmadas no decorrer da ação.  
 
Plano de trabalho: 
Apresentar as ações desenvolvidas pelo Programa e pelos Projetos de extensão vinculados no 
Simpósio Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNIFAL-MG; 
 Participar de atividades relacionadas a extensão (eventos, fóruns, jornadas, congressos) 
promovidos pela PROEX - UNIFAL-MG e outras instituições;  
Apresentar as ações do Programa e dos projetos de extensão vinculados em eventos, referenciando 
a sua condição de bolsista;  
Participar da organização de eventos organizados pela PROEX-UNIFAL-MG, quando solicitado; 
Auxiliar a coordenadora da ação na elaboração dos relatórios parciais e finais;  
Apresentar mensalmente a descrição de atividades desenvolvidas até o dia 15 de cada mês;  
Participar da organização e da divulgação dos eventos programados pela ação de extensão;  
Elaborar o relatório das reuniões;  
Desenvolver projetos de iniciação científica;  
Manter atualizada a página do Programa e dos Projetos de Extensão vinculados nas redes sociais;  
Auxiliar a coordenação no planejamento das atividades (elaboração do cronograma de reuniões, 
controle de frequência, divulgação das reuniões).  

 
Número de bolsistas/bolsas: 5/25 
 
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 Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIFAL-
MG;  
- Ser graduando do Curso de Enfermagem matriculado a partir de 4º período;  
- Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolver as ações de extensão;  
- Apresentar o Coeficiente Acadêmico igual ou maior que 5,0;  
- Ter sido membro componente do Programa Condições crônicas cuidados inovadores, por pelo 
menos 6 meses, exceto para os candidatos para o projeto Cuidando da Gente. Para o Projeto 
Cuidando da Gente o candidato deverá ter sido membro componente de outros Programas ou 
projetos de extensão, por pelo menos 6 meses; 
- Apresentar o certificado de participação do Programa Condições crônicas; 
- Apresentar o certificado de participação de outro Programa ou projeto de extensão para os 
candidatos do Projeto Cuidando da Gente. 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
proativo, responsável, domínio das tecnologias (mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, 
comprometido com as atividades do Programa e dos Projetos de extensão vinculados. 
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Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: A seleção será realizada em etapa única por meio de entrevista em 
plataforma de comunicação. 
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): A seleção será realizada no dia 01 de 
junho de 2022 às 16 horas pelo link: meet.google.com/quy-tpas-dyf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5695 – PROGRAMA CONSTRUINDO CIDADÃO 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEX 
Descrição da ação: 
Trata-se de um Programa vinculado à UNIFAL-MG desde o ano de 2007, de natureza educação 
em saúde. Oferece amplas experiências de aprendizagem visando o desenvolvimento das áreas 
física, mental, social e cultural e espiritual para crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 
anos. As ações executadas em cada projeto, evento e curso apresentam o eixo norteador da 
educação, preservação meio ambiente, promoção da saúde e prevenção de doenças proporcionando 
a melhoria na qualidade de vida. O processo ensino – aprendizagem é adequado as respectivas 
faixas etárias para uma apreensão eficaz dos ensinamentos. Acreditamos que a participação efetiva 
das crianças e adolescentes nas ações propostas em cada ação extensionista possibilitará uma 
aplicação das experiências apreendidas em sua vida prática e também poderá contribuir para ser 
um agente multiplicador de informações em sua família e comunidade contribuindo para a 
construção da cidadania. 
Plano de trabalho: 
1ª etapa: 
Desenvolvimento das Atividades – Inscrições (Projetos), Atividades Iniciais, Organização e 
Execução da Ação/Evento e Projetos, Reuniões Regulares de Avaliação, Correções e Ajustes, e, 
Análises e Reflexões; 
 
2ª etapa: 
Encerramento das Ações: Avaliação dos Projetos e Ação/Evento, Relatório Preliminar, Revisão do 
Relatório, Redação do Relatório Final e Entrega. 
 
Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista e 2 bolsas (duas parcelas) 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Geografia da UNIFAL-MG 
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Cursando Geografia com ingresso em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 
 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: 
- Análise do Histórico Escolar 
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Sala B 316 Unidade Santa Clara em 02 de junho de 2022 (terça-feira) às 15h 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5782 – ECP: ESTRATÉGIAS DE CUIDADO NA PANDEMIA DE COVID-19 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX 
Descrição da ação: Trata-se de um  projeto que tem por finalidade instrumentalizar docentes; 
discentes e profissionais de saúde; técnicos administrativos em educação e a comunidade em geral com 
informações e orientações científicas sobre a pandemia de COVID-19 dentre elas, formas de se 
prevenir dessa infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 e suas variantes bem como reabilitar as 
pessoas que apresentam síndrome pós-COVID-19 também conhecida como “COVID longa”. Para 
tanto, será produzido materiais educativos e de informações como posts, vídeos, folder, manual de 
orientação, flyer, entre outros. Além disso, haverá oferta de atividades educativas on-line e presencial, 
assim como reuniões com docentes e discentes do projeto. 
Plano de trabalho:  
- Os bolsistas deverão comprir uma carga horária de no mínimo 15 horas/semanais bem como prestar 
todo o suporte nas ações que serão desenvolvidas no projeto como produção de materiais educativos e 
de informações como posts, vídeos, folder, manual de orientação, flyer, entre outros. Além disso, 
deverá  participar das atividades educativas on-line e presencial, assim como reuniões com docentes e 
discentes do projeto. 
Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas/ 5 bolsas  
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação em Enfermagem e/ou de Fisioterapia 
da UNIFAL-MG; 
- Não receber outro tipo de apoio financeiro que se caracterize como bolsa acadêmica ou de estágio; 
- Ter e/ou estar participando do Projeto Estratégias de Cuidado na Pandemia de COVID-19. 
Perfil da/do candidata/candidato: 

• Estar cursando o 7° período do curso de Enfermagem e/ou períodos finais (9° e 10°) do curso 
de Fisioterapia da UNIFAL-MG; 

• Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-
MG; 

• Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
• Domínio e habilidade com recursos tecnológicos; 
• Domínio e habilidade para lidar com as redes sociais. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/05/2022. 
Forma/etapas de seleção: 
Coeficiente de Desempenho Acadêmico, dinâmica de grupo e entrevista. Na entrevista será avaliado o 
domínio e as habilidades requeridas pelo(a) acadêmico(a). A entrevista terá o valor de 10 pontos que 
será somado ao Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 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 o acadêmico com maior nota do Coeficiente de 
Desempenho Acadêmico. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): Presencial, dia 07/06/2022 às 17:00 na 
sala R-209. 

 
 
 

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


EDITAL PROEX 01/2022 – Seleção de bolsistas 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

PREAE 5699 – EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS MUSEAIS 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEX (UNIFAL-MG) 
Descrição da ação:  
Desde 2009, com o início das atividades do Museu da Memória e Patrimônio da Universidade 
Federal de Alfenas - MMP-UNIFAL-MG, ações de extensão vem sendo desenvolvidas, tanto a 
nível de programas quanto de projetos, cursos e eventos abordando diversas temáticas. Atualmente 
o Museu da Memória e Patrimônio – MMP,  conta com 3 exposições permanentes “Recortes da 
EFOA A UNIFAL-MG”, “Museu de História Natural” e “Da célula a o Corpo Humano”, com uma 
sala de aula multiusuário e um laboratório de restauro  além das áreas de acervo e reserva técnica. 
Neste espaço ocorrem todas as atividades de educação, ensino, pesquisa e de atendimento ao 
público do MMP e  para este ano de 2022 o programa já existente há mais de 10 anos foi dividido 
em dois programas visando ampliar e melhor direcionar as atividades  sendo denominados:  
“Museus e patrimônios, experiências da UNIFAL-MG” e “Educação em Espaços Museais”.  Cada 
um dos programas esta constituído por 3 projetos e pelo menos um curso ou oficina. O programa 
“Educação em Espaços Museais” PRAE 5699 foca a educação, a formação de professores e o 
atendimento da comunidade em espaços não formais de ensino  através do atendimento das escolas 
públicas e particulares da região e da participação de acadêmicos de diferentes cursos de graduação 
e pós graduação da UNIFAL-MG.  Neste programa destacamos os 3 projetos para os quais 
ocorrerão seleção de bolsistas e voluntários "Macrocélula", "De Olho no Rótulo" e 
"EducAmbiental  no Museu de História Natural". 
Plano de trabalho: 
 
 Cumprir as obrigações de bolsista conforme edital PROBEXT. 
 Participar das reuniões e das atividades de capacitação/qualificação propostas nos projetos, 

sempre que possível; 
 Realizar a recepção das escolas durante as visitas agendadas 
 Estudar e implementar dinâmicas diversas para a recepção de publico diversificado 
 Auxiliar a recepção da comunidade no ultimo final de semana de cada mês 
 Além do seu projeto específico o acadêmico pode auxiliar nas atividades de outros projetos 

que compõem este programa, quando necessário. 
 Ajudar na divulgação das atividades do MMP; 
 Realizar revisões bibliográficas e estudos sobre temáticas específicas de cada projeto; 
 Auxílio na montagem, desmontagem e manutenção de peças das exposições do projeto e/ou 

programa;  
 Auxiliar o coordenador na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas pela 

ação; 
 Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas; 
 Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG, apresentando as atividades desenvolvidas 

pela ação a que estiver vinculado (a); 
 Participar e eventos científicos e de extensão apresentando as atividades desenvolvidas 

junto ao programa. 
 Produzir textos e pôster para apresentação em eventos científicos e de extensão; 
 Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; 

 
 

Número de bolsistas/bolsas: 03 bolsistas / 10 bolsas 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
 Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
 Estar regularmente matriculado  (a) na UNIFAL-MG 
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 Estar cursando, no mínimo, o 2º período; 
 Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas na UNIFAL-MG;  
 Ter disponibilidade para dedicar 15 horas semanais às atividades do projeto. 
 Possuir Currículo Lattes atualizado 

 
Perfil da/do candidata/candidato: 
 
 Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender; 
 Ser dinâmico, criativo e determinado 
 Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à educação e formação de professores; 

 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção:  
 
O processo seletivo dos projetos ocorrerá de acordo com a descrição abaixo: 
 

1) Entrevista (valendo 10 pontos) a ser realizada presencialmente no Museu de Memória e 
Patrimônio da UNIFAL-MG onde o candidato será interrogado quanto as suas habilidades, 
disponibilidade de tempo e currículo (*) 

2)  Prova didática (valendo 10 pontos) a ser realizada presencialmente no Museu de Memória 
e Patrimônio da UNIFAL-MG sobre a área do projeto baseada em material entregue no 
momento da entrevista (**) 

3) O coeficiente de desempenho acadêmico será utilizado como critério de desempate 
 
(*) No momento da entrevista o candidato (a) deverá trazer cópia do histórico escolar (pode ser 
versão impressa do sistema acadêmico); 
cópia impressa do  
(**) Apenas o Projeto EduacAmbiental não terá em sua seleção a etapa da prova didática.  

 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
 
A entrevistas ocorrerão no Museu da Memória e Patrimônio, localizado na Praça Emílio Silveira, 
nº 14, Centro, Alfenas – MG e serão distribuídas senhas por ordem de chegada.  
Dia  03 de junho de 2022, às 14 horas para os Projetos Macrocélula e De olho no Rótuto 
Dia  06 de junho de 2022, às 14 horas para o Projeto EducAmbiental 
  
A provas didáticas ocorrerão Museu da Memória e Patrimônio, localizado na Praça Emílio Silveira, 
nº 14, Centro, Alfenas – MG no dia 07 de junho de 2022, às 14 horas  para o projeto Macrocélula 
sala A 203 e para o projeto De olho no Rótulo A207. As provas didáticas serão realizadas na 
mesma ordem que as entrevistas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5783 – EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO ESCOLAR – ESCoE 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
 

Financiadora: PROEX 
Descrição da ação: Trata-se de um  projeto que tem por finalidade contribuir com as demandas dos 
profissionais da educação infantil. Para tanto, os profissionais que atuam na educação da rede 
pública de ensino serão instrumentalizados e capacitados por meio de ações educativas com 
docentes e discentes do curso de enfermagem. Além disso, o projeto irá produzir materiais 
educativos e de informações dentre eles folder, vídeos, cartilhas e flyer.  

Plano de trabalho:  
- Os bolsistas deverão comprir uma carga horária de no mínimo 15 horas/semanais prestando todo 
o suporte nas ações que serão desenvolvidas no projeto como visitas in loco nas escolas de educação 
infantil, planejar um questionário no Google Forms para identificar as principais demandas do 
grupo em questão, participar das reuniões e das ações educativas realizadas com os profissionais da 
educação infantil e, desenvolver materiais educativos e de informações dentre eles folder, vídeos, 
cartilhas e flyer.  

Número de bolsistas/bolsas: 2 bolsistas/ 5 bolsas. 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação em Enfermagem da UNIFAL-MG; 
- Não receber outro tipo de apoio financeiro que se caracterize como bolsa acadêmica ou de estágio. 

Perfil da/do candidata/candidato: 
• Estar cursando o 7° período do curso de enfermagem da UNIFAL-MG e a Disciplina de 

Enfermagem Neonatal e Pediátrica; 
• Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-

MG; 
• Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
• Domínio e habilidade com recursos tecnológicos; 
• Domínio e habilidade para lidar com as redes sociais. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/05/2022. 

Forma/etapas de seleção: 
Coeficiente de Desempenho Acadêmico, dinâmica de grupo e entrevista. Na entrevista será avaliado 
o domínio e as habilidades requeridas pelo(a) acadêmico(a).   
A entrevista terá o valor de 10 pontos que será somado ao Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 
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 
o acadêmico com maior nota do Coeficiente de Desempenho Acadêmico. 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): Presencial, dia 01/06/2022 às 17:00 na 
sala R-209. 

 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5705 – PROGRAMA EDUCAMBIENTAL NA COMUNIDADE 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

Financiadora: PROBEXT 2022 

Descrição da ação: 
O programa “EducAmbiental na Comunidade” apresenta uma série de projetos articulados, em 
diferentes áreas do conhecimento ligadas às ciências ambientais, baseados nas diretrizes da educação 
ambiental inclusiva, visando a sensibilização quanto à melhoria da qualidade ambiental e 
consequentemente da qualidade de vida de diferentes públicos. As ações componentes contam com 
coordenadores, servidores técnicos administrativos e docentes, de diferentes formações (Ciências 
Biológicas, Geografia, Química, Administração Pública etc), com diferentes visões e contribuições. 
O Programa EducAmbiental na Comunidade, através de suas ações componentes, buscará incentivar 
reflexões e mudanças de comportamento nos participantes envolvidos nas ações, buscando também 
aproximação concreta com o ambiente natural preservado, fomentando a valorização do equilíbrio 
da natureza e a necessidade de ações conservacionistas, com sensibilização para geração de 
multiplicadores de consciência ambiental junto à sociedade. 

Plano de trabalho: 
Os(as) bolsistas deverão estar dispostos a atender e participar das ações de todos os projetos e 
evento componentes do programa, sendo: 1-EducAmbiental na Escola - formação e prática docente; 
2-Na Trilha da Ipanema; 3-Produzindo material didático para difusão da Educação Ambiental; 4-
Café com Sustentabilidade. Completando o escopo do programa, tem-se o evento ColaborAÇÃO, 
que será realizado no mês de novembro/22. 
Algumas atividades incluídas no plano de trabalho dos(as) bolsistas: 
Participar das reuniões com a coordenação do programa, a fim de compor uma equipe entrosada e 
informada; participar de eventuais capacitações oferecidas para o desenvolvimento das diferentes 
ações do programa; atuar nas escolas com temáticas de Educação Ambiental e como guia de 
estudantes nas atividades extraclasse que o exigirem; envolver-se na organização e condução de 
encontros online realizados regularmente; envolver-se na produção de material didático voltado para 
a Educação Ambiental; trabalhar nas redes sociais com a divulgação do programa e projetos; fazer 
resumos e artigos para eventos científicos; apresentar trabalhos de todos os projetos componentes 
no Simpósio Integrado da UNIFAL e outros eventos pertinentes; além de todas as demais atividades 
inerentes ao bom desenvolvimento do programa e ações componentes. 

Número de bolsistas/bolsas: 
2 bolsistas / 5 meses cada (julho a novembro) + 1 bolsista / 4 meses (agosto a novembro) 
ou 
2 bolsistas / 5 meses cada (julho a novembro) + 2 bolsistas / 2 meses cada (escolhidos de acordo 
com a demanda das ações componentes do programa) 

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 - obrigatório; 
- Apresentar cronograma de horários das disciplinas em curso na graduação e atividades 
complementares (estágio, iniciação científica, etc.) - obrigatório; 
- Apresentar Currículo vitae simplificado (pdf), nos moldes do Anexo I - obrigatório; 
- Desejável apresentar carta de recomendação fornecida por algum(a) docente ou outro(a) 
servidor(a) com o qual o(a) discente já tenha desenvolvido atividades de extensão (não é critério de 
eliminação), que será valorizado na classificação. 
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Perfil da/do candidata/candidato: 
- Necessário que possua disponibilidade de horários, para atuação alguns dias da semana e finais de 
semana eventualmente, no campus Sede ou escolas da rede básica (mínimo 15h/semanal 
PRESENCIAL); 
- Desejável perfil colaborativo e pró-ativo; 
- Desejável experiência com participação em ações de extensão; 
- Desejável coeficiente acadêmico acima de 6,0; 
- Não exigido experiência prévia com temas do programa, mas desejável que apresente disposição 
em aprender e comprometimento com a temática Educação Ambiental. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 

Forma/etapas de seleção: 
Etapa eliminatória: Apresentação da documentação completa solicitada para análise e atendimento 
dos requisitos mínimos de exigibilidade do presente aditivo. 
Etapa classificatória: dinâmica em grupo presencial + entrevista individual presencial 

Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Dinâmica em grupo PRESENCIAL NO PCA 202 em 02/06/22, às 8h e posteriormente realização 
de entrevistas com horários individuais que serão enviados em 01/06/2022 via e-mail aos 
candidatos inscritos e selecionados após etapa eliminatória. 

  
ANEXO I – Disponível em https://www.unifal-mg.edu.br/extensao/formularios-e-orientacoes/ 

Modelo de Curriculum Vitae simplificado para 
 Seleção do Programa EducAmbiental na Comunidade 
Apresentação obrigatória (enviar pdf anexo à inscrição) 

Deixar em branco os itens que não se aplicam a você 
__________________________________________ 

 
Curriculum Vitae 

 
Nome:       
Curso:        Bach./Lic.:   
Período:    Campus: 
Matrícula: 
 

1. Experiência em extensão universitária (participação em programas, projetos, eventos como 
extensionista) 
- item 1 
- item 2 
- … 

2. Cursos complementares realizados 
- item 1 
- item 2 
- … 

3. Cursos / palestras ministrados(as) 
- item 1 
- item 2 
- … 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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4. Participação em eventos 
- item 1 
- item 2 
- … 

5. Membro da equipe de organização de eventos 
- item 1 
- item 2 
- … 

6. Habilidades individuais que julgue relevantes (Ex: oratória, trabalho em equipe, 
gerenciamento e engajamento de mídias sociais, Canva, Power Point, Facebook business, 
Trello, etc) 
- item 1 
- item 2 
- … 

7. Experiência profissional (anterior e durante a graduação; ex: estágios, empregos, ONGS, etc) 
- item 1 
- item 2 
- … 

8. Breve relato (máximo 5 linhas) de intenções em compor a equipe do programa EducAmbiental 
na Comunidade, bem como as experiências pregressas (se houver) com educação e/ou educação 
ambiental e/ou meio ambiente. 
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PREAE 5758 – PROGRAMA DE ESTUDO DA POSTURA E DO MOVIMENTO 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEX 
Descrição da ação:  
O Programa desenvolve ações de promoção da saúde por meio dos projetos “Ajuste-se”, “Mãos 
que aliviam” e “Eu sou voluntário”. Surgiu como necessidade de empregadores de Alfenas e de 
funcionários da UNIFAL que procuram o Curso de Fisioterapia para orientações ergonômicas e 
laborais aos funcionários e auxílio à população com doenças crônicas. Esta demanda, dessas 
temáticas, foi grande em 2020 e 2021, devido aos trabalhos em home-office. Outra demanda de 
profissionais e discentes da saúde, em consequência a pandemia, é a organização de um evento 
para sobre a atuação dos profissionais da área de saúde durante a pandemia: o que mudou e 
perspectivas para o futuro. Estas ações integram ensino, pesquisa e extensão envolvendo 
universitários e comunidade contribuindo para a formação cidadã dos acadêmicos, gerando 
impacto social, pois a educação continuada e o incentivo de exercícios, contribuem para diminuição 
da dor e favorecem a realização das atividades profissionais. 
Plano de trabalho: 
Cada bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de junho a novembro 2022, ao 
desenvolvimento das atividades previstas no Programa de Estudo da Postura e do Movimento: 
Bolsista 1:  
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação do projeto, na verificação de materiais 
necessários para as atividades do Projeto “Eu sou voluntário”, no agendamento e controle da 
presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de discussões 
sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos grupos 
de participantes; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “Atuação de profissionais de saúde durante a 
pandemia: o que mudou e perspectivas para o futuro” 
Bolsista 2 
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação do Projeto Ajuste-se, na verificação de 
materiais necessários para as atividades de ginástica laboral e orientações posturais, no 
agendamento dos locais de atuação do projeto e controle da presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de discussões 
sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto no planejamento dos exercícios dos grupos de 
participantes; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “Atuação de profissionais de saúde durante a 
pandemia: o que mudou e perspectivas para o futuro” 
 
Bolsista 3 
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- Auxiliar o coordenador no planejamento no planejamento e na divulgação do projeto, na 
verificação de materiais necessários para as atividades do Projeto “Mãos que aliviam”, no 
agendamento e controle da presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de discussões 
sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos grupos 
de participantes; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “Atuação de profissionais de saúde durante a 
pandemia: o que mudou e perspectivas para o futuro” 
Número de bolsistas/bolsas: 03 bolsistas e 05 bolsas para cada um 
 1 bolsista por 5 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento 

e especificamente ao Projeto Eu sou voluntário. 
 1 bolsista por 5 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento 

e especificamente ao Projeto Ajuste-se. 
 1 bolsista por 5 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento 

e especificamente ao Projeto Mãos que aliviam. 
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; 
O acadêmico candidato a bolsa deverá estar regularmente matriculado no curso de fisioterapia da 
UNIFAL. O bolsista 01, relacionado ao projeto “Eu sou voluntário” deve estar cursando entre o 5º 
e 8º períodos do curso de fisioterapia 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico o candidato (a) deve: 
- Ter interesse em trabalhar em projetos voltados a promoção de saúde do Programa de Estudo 
da Postura e do Movimento;  
- Ter habilidade na criação de redes sociais e de conteúdo para disponibilização do Programa de 
Estudo da Postura e do Movimento. 
- Disponibilidade de 15 horas semanais para se dedicar ao Programa. 
-Ter sido aprovado em, pelo menos, uma das seguintes disciplinas do curso de fisioterapia da 
UNIFAL: Cinesioterapia, Estudos Preventivos e Ergonômicos em Fisioterapia, Recursos 
Terapêuticos Manuais, Fisioterapia aplicada a Traumato Ortopedia Funcional I e II. 
 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 

Forma/etapas de seleção: A seleção do bolsista será realizada por meio da classificação dos 
candidatos pela pontuação do formulário de interesse abaixo, disponível em https://www.unifal-
mg.edu.br/extensao/formularios-e-orientacoes/, anexada na inscrição. Caso ocorra empate, o 
critério de desempate será a maior nota do CDA (histórico anexado na inscrição). 

 
FORMULÁRIO DE INTERESSE 

Nome do candidato à bolsa: __________________________________________________ 
Telefone para contato:_______________________________________________________ 
Nº de matrícula:________________ Período: _________Curso:______________________ 

 
Qual dos projetos abaixo você tem interesse em ser bolsista? 
[  ] Eu sou voluntário [  ] Ajuste-se 
[  ] Mãos que aliviam 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Já participou dos Projetos de Extensão descritos abaixo? (1,0) 
1) Projeto Ajuste-se 
 

Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

2) Projeto Mãos que aliviam 
 

Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

3) Eu sou voluntário Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

4) Programa Estudo da Postura e do Movimento Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

 
Já participou em algum projeto de Iniciação Científica? (1,0) 

1) Projetos/Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

 
Já participou de atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão? (1,0) 
Atividade 

 
 

 
Já realizou alguma apresentação de painel e/ou apresentação oral em eventos científicos? 
(1,0) 
Evento   

 
Por que tem interesse pelo projeto? (2,0) 
 

 
Como você acha que poderá contribuir como bolsista neste Programa? (2,0) 
 
 

 
Horários disponíveis para o projeto (2,0) 
 
 
Se não conseguir a bolsa tem interesse em participar do projeto como voluntário? 
[  ] Sim            [  ] Não 
 

Declaro que o conteúdo das informações é verdadeiro. 
_____________________________________________________ 

Assinatura do concorrente 

 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Data da análise dos documentos: 01/06 a 07/06/22 
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PREAE 5715 – PROGRAMA HUMANAMENTE 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX (Probext) 
 
Descrição da ação: O Programa HumanaMente surge nesse ano de 2022, unindo programas e 
projetos de extensão já existentes, com foco na contribuição para melhoria da Saúde Mental e 
consequentemente, da qualidade de vida da população. O Programa terá como protagonistas, 
discentes da Liga Interdisciplinar de Saúde Mental da UNIFAL-MG (LISM) e outros discentes e 
inclui ações de Prevenção e promoção da saúde (não desarticulada com a saúde mental) à 
comunidade acadêmica e externa, por meio do Projeto Unifal sem Estresse; Reabilitação 
psicossocial, com a oferta de oficinas sobre sustentabilidade aos usuários do Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) de Alfenas-MG, por meio do Projeto ConsCiência e Educação Continuada 
aos profissionais de saúde mental do CAPS, por meio do projeto Minutos Mentais. O Programa 
conta ainda com 2 eventos, importantes para a discussão de temas relevantes à promoção, 
prevenção da saúde mental e reabilitação psicossocial. Trata-se da contribuição da Universidade a 
discentes, serviço e comunidade. 
 
Plano de trabalho: 
- Participar das reuniões com os orientadores dos projetos componentes e/ou coordenação geral; 
- Realizar estudos e/ou pesquisas sobre o Programa ou projetos componentes; 
- Participar das ações e atividades dos projetos e daquelas que se desdobrarão; 
- Realizar e/ou gerenciar oficinas de cada projeto componente; 
- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da 
UNIFAL-MG; 
- Elaboração do relatório final dos projetos e do programa. 
- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 
Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Unifal sem Estresse (julho a novembro de 2022); 
1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Minutos Mentais (julho a novembro de 2022); 
1 bolsista com 5 bolsas para o projeto Consciência (julho a novembro de 2022). 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Para o projeto Unifal sem Estresse: ser estudante de qualquer curso de graduação da UNIFAL-
MG e oferecer ou contribuir com alguma atividade do projeto; 
- Para o projeto Consciência: ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da 
UNIFAL-MG; 
- Para o projeto Minutos Mentais: ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da 
UNIFAL-MG; 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes. 
 
Critério de Desempate 
- CDA e  
- Estudantes de renda familiar per capita até 1,5 Salário mínimo (aferida por análise 
socioeconômica realizada pelo acesso à cota de ingresso à instituição ou ao Programa de 
Assistência Prioritária da PRACE) 
 
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 15h 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, até 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção:  
Entrevista e análise do histórico escolar 
 
Local, data e hora da seleção: 
-Data da entrevista: 02/06/2022 – Quinta-feira 
-Horário: 17 horas e 15 minutos (iniciaremos as entrevistas 17:30h impreterivelmente) 
- Sala da Entrevista: Prédio V, sala 303 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5725 - PROGRAMA LABORATÓRIO DE HISTÓRIA PÚBLICA 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela coordenação 

da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

PREAE 5729 – ARTE E HISTÓRIA LOCAL: UM ROTEIRO PÚBLICO SOBRE ALFENAS 
Financiadora: PROEX/UNIFAL-MG 
Descrição da ação: 
O presente projeto de extensão tem por objeto desenvolver um trabalho com arte pública e 
história local, por meio de estudos da história local, diálogos com escolas, produção de arte de 
rua, além da criação de uma conexão com o site do REMADIH, a partir de registro de pesquisas, 
entrevistas, criação de poesia e fotografia que representem a cidade. O projeto é feito em parceria 
com a Prefeitura de Alfenas e com um artista, Alessandro, que, em acordo com o Projeto Cidade 
Escola, propõe-se a discutir e elaborar pinturas em muros da cidade que expressem parte da 
memória e da história narrada. A pesquisa e o diálogo com moradores e escolas da cidade serão 
fundamentais para pensarmos a história local e a arte como modos de produzir história pública. A 
questão digital também será uma forma de trabalhar a difusão da história local e das artes, sendo 
disponibilizado ao público. Portanto, haverá a pesquisa, a produção e a divulgação de uma 
história pública local com o público e para o público, no espaço público físico de praças e muros, 
além de encontros que estimularão a produção da história local, por meio de concursos de poesia 
e fotografia. A fundamentação teórico-metodológica será feita a partir do diálogo sobre história 
local, história pública e arte pública, história digital. A ação é componente do Programa de 
Extensão Laboratório de História Pública. 
Plano de trabalho: 
Leituras selecionadas sobre história pública, público, arte pública, história digital, em suas 
dimensões dialógicas. Elaboração coletiva de formatos de consulta e diálogo com escolas e com a 
população, a fim de se pensar as artes públicas, assim como os registros na internet, além da 
organização de concursos de poesia e fotografia sobre a história local.  
Número de bolsistas/bolsas: 1 (um/uma) bolsista por 5 (cinco) meses. 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
Poderão se candidatar discentes devidamente matriculados/as em cursos de Licenciatura do 
ICHL/UNIFAL-MG, ingressantes em 2017, em 2018, em 2019, em 2020 e em 2021, e que 
possuam coeficiente de desempenho acadêmico 7,0 ou superior (apresentar histórico escolar 
atualizado). 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Discentes engajados/as nas atividades acadêmicas do curso e da universidade e interessados/as 
em ler, debater e realizar atividades voltadas à arte, à entrevistas orais e às mídias digitais. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR, de 23/05/2022 a 
31/05/2022. 
Forma/etapas de seleção: 
A seleção será realizada em três etapas. 
Primeira etapa: prova escrita, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada por meio 
do recurso Google Formulários, em que se avaliará o domínio do/da candidato(a) sobre os temas 
norteadores das ações do programa de extensão. A prova valerá 10,0 (dez) pontos, será 
dissertativa e será estruturada a partir dos seguintes textos: 

ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. História pública: um desafio democrático aos historiadores. 
In: REIS, Tiago S. et al. (orgs.). Coleção História do Tempo Presente: volume 2. Boa Vista: 
Editora da UFRR, 2020. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtul
o%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%
C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf. Acesso em: 18 mai. 
2022. 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
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SAMUEL, Raphael. História local e história oral. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 9, 
n. 19, p. 219-243, fev. 1989. Disponível 
em: https://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3887. Acesso em: 18 mai. 
2022. 

ZAIDLER, Waldemar. Arte pública e arte de rua: Graffiti versus grafite. Revista Farol, [S. l.], v. 
9, n. 9, p. 125-135, 2015. Disponivel 
em: https://periodicos.ufes.br/farol/article/view/11368/7928. Acesso em: 18 mai. 2022. 
 
Os/As candidatos(as) terão até duas horas para a realização da prova e deverão encaminhá-
la por meio de um formulário do recurso Google Formulários, a ser enviado, pela 
coordenação do projeto, aos/às concorrentes. 
Segunda etapa: entrevista geral, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada por 
meio do recurso Google Formulários, em que serão avaliadas as condições socioeconômicas. A 
entrevista valerá 10,0 (dez) pontos. Os/As candidatos(as) terão até uma hora para a realização 
da entrevista de caráter geral e deverão encaminhá-la por meio de um formulário do 
recurso Google Formulários, a ser enviado, pela coordenação do projeto, aos/às 
concorrentes. 
Terceira etapa: entrevista específica, de caráter eliminatório, a ser realizada via plataforma 
Google Meet, na qual se avaliará o perfil do(a) discente, e se este(a) tem o interesse, as 
competências e a disponibilidade necessários para as atividades dos projetos vinculados ao 
programa. A entrevista valerá 10,0 (dez) pontos e serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que 
obtiverem, nesta entrevista, nota inferior a 6,0 (seis). 
Nota final: a nota final do(a) candidato(a) será obtida da média aritmética referente à soma e à 
divisão por 3 (três) das notas da prova e das duas entrevistas. A nota final variará entre 6,0 (seis) e 
10,0 (dez) e será considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que obtiver a maior nota final. 
Desempate: como critério de desempate, será utilizado o coeficiente de desempenho acadêmico, 
indicado no histórico escolar atualizado e emitido pelos órgãos competentes da UNIFAL-MG no 
semestre letivo corrente. 

Local, data e horário da seleção 
Entrega da prova escrita (via Google Formulários): das 17h às 19h de 01/06/2022. 
Entrega da entrevista geral (via Google Formulários): das 17h às 18h de 02/06/2022. 
Entrevista específica (via Google Meet): 03/06/2022, em escala a ser informada pela 
coordenação do projeto. 

 
PREAE 5727 – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA UNIFAL-MG: EXTENSÃO, ENSINO 
E PESQUISA NA PRODUÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Financiadora: PROEX/UNIFAL-MG 
Descrição da ação: 
O presente projeto de extensão tem por objeto o trabalho arquivístico em instituição de guarda 
permanente, a saber, o Centro de Documentação da UNIFAL-MG (CEDOC). O acervo em questão 
é composto por documentação dos séculos XIX e XX, que foram cedidos à UNIFAL-MG pela 
Prefeitura Municipal de Alfenas, além de jornais e outros materiais em suporte papel. O objetivo 
da ação será oferecer a discentes de cursos de graduação e pós-graduação da UNIFAL-MG e de 
outras instituições interessadas, possibilidades de trabalho com documentação manuscrita. O 
projeto atuará em duas frentes: o aprendizado de noções básicas de trabalho arquivístico e a 
divulgação e publicização de acervos de interesse cultural e histórico. A fundamentação teórico-
metodológica será feita a partir do diálogo entre conceitos da Arquivologia e da História, assim 
como, pelas discussões com as áreas de Patrimônio e História Pública. A ação é componente do 
Programa de Extensão Laboratório de História Pública. 
Plano de trabalho: 

https://www.anpuh.org/arquivo/download?ID_ARQUIVO=3887
https://periodicos.ufes.br/farol/article/view/11368/7928
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Leituras selecionadas sobre História, Arquivologia e História pública em suas dimensões 
dialógicas. Leituras e noções básicas de conservação preventiva de documentos e organização de 
arquivos. Atividades práticas de limpeza, conservação e organização de arquivos em suporte 
papel.  
Número de bolsistas/bolsas: 1 (um/uma) bolsista por 5 (cinco) meses. 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
Somente poderão se candidatar discentes devidamente matriculados/as no curso de História - 
Licenciatura da UNIFAL-MG, ingressantes em 2017, em 2018, em 2019, em 2020 e em 2021, e 
que possuam coeficiente de desempenho acadêmico 7,0 ou superior (apresentar histórico escolar 
atualizado). 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Discentes engajados/as nas atividades acadêmicas do curso de História e da universidade e 
interessados/as na prática docente, na pesquisa e na extensão. 
Inscrição, exclusivamente via formulário  
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR, de 23/05/2022 a 
31/05/2022. 
Forma/etapas de seleção: 
A seleção será realizada em três etapas. 
Primeira etapa: prova escrita, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada por meio 
do recurso Google Formulários, em que se avaliará o domínio do/da candidato(a) sobre os temas 
norteadores das ações do programa de extensão. A prova valerá 10,0 (dez) pontos, será dissertativa 
e será estruturada a partir dos seguintes textos: 
DARNTON, Robert. O poder das bibliotecas. Folha de S. Paulo, Caderno Mais!, São Paulo, 15 
de abril de 2001. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1504200105.htm. 
Acesso em: 16 jun. 2020. 
MIRANDA, Márcia Eckert. Historiadores, arquivistas e arquivos. In: Anais do XXVI Simpósio 
Nacional de História ANPUH. São Paulo, julho/2011. Disponível em: 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1307020581_ARQUIVO_MarciaEckert
MirandaAnpuh2011.pdf. Acesso em: 18 mai. 2022. 
ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. História pública: um desafio democrático aos historiadores. 
In: REIS, Tiago S. et al. (orgs.). Coleção História do Tempo Presente: volume 2. Boa Vista: 
Editora da UFRR, 2020. Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADt
ulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR
%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf. Acesso em: 18 mai. 
2022. 
 
Os/As candidatos(as) terão até duas horas para a realização da prova e deverão encaminhá-
la por meio de um formulário do recurso Google Formulários, a ser enviado, pela 
coordenação do projeto, aos/às concorrentes. 
Segunda etapa: entrevista geral, de caráter classificatório, a ser realizada/encaminhada por meio 
do recurso Google Formulários, em que serão avaliadas as condições socioeconômicas. A 
entrevista valerá 10,0 (dez) pontos. Os/As candidatos(as) terão até uma hora para a realização 
da entrevista de caráter geral e deverão encaminhá-la por meio de um formulário do recurso 
Google Formulários, a ser enviado, pela coordenação do projeto, aos/às concorrentes.  
Terceira etapa: entrevista específica, de caráter eliminatório, a ser realizada via plataforma 
Google Meet, na qual se avaliará o perfil do(a) discente, e se este(a) tem o interesse, as 
competências e a disponibilidade necessários para as atividades dos projetos vinculados ao 
programa. A entrevista valerá 10,0 (dez) pontos e serão eliminados(as) os(as) candidatos(as) que 
obtiverem, nesta entrevista, nota inferior a 6,0 (seis). 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1504200105.htm
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1307020581_ARQUIVO_MarciaEckertMirandaAnpuh2011.pdf
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1307020581_ARQUIVO_MarciaEckertMirandaAnpuh2011.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5440936/mod_resource/content/1/cap%C3%ADtulo%20HIST%C3%93RIA%20P%C3%9ABLICA%20UM%20DESAFIO%20DEMOCR%C3%81TICO%20AOS%20HISTORIADORES%20%281%29.pdf
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Nota final: a nota final do(a) candidato(a) será obtida da média aritmética referente à soma e à 
divisão por 3 (três) das notas da prova e das duas entrevistas. A nota final variará entre 6,0 (seis) 
e 10,0 (dez) e será considerado(a) aprovado(a) o(a) discente que obtiver a maior nota final. 
Desempate: como critério de desempate, será utilizado o coeficiente de desempenho acadêmico, 
indicado no histórico escolar atualizado e emitido pelos órgãos competentes da UNIFAL-MG no 
semestre letivo corrente. 

Local, data e horário da seleção 
Entrega da prova escrita (via Google Formulários): das 17h às 19h de 01/06/2022. 
Entrega da entrevista geral (via Google Formulários): das 17h às 18h de 02/06/2022. 
Entrevista específica (via Google Meet): 03/06/2022, em escala a ser informada pela coordenação 
do projeto. 
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PREAE 5788 – PROJETO METAMORFOSE 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEXT UNIFAL/MG 
O presente projeto visa promover a integração dos adolescentes ingressos nas escolas públicas do 

município de Alfenas com os acadêmicos da UNIFAL/MG, abordando temas que contemplam o 

período de transição entre a infância e a vida adulta. Essa transmissibilidade de informações se dará 

por meio de encontros presenciais no colégio selecionado para atuarmos e na própria UNIFAL-

MG. Ademais serão utilizadas outras mídias sociais (Instagram e Facebook), a fim de que se 

consiga alcançar outros jovens que estejam inseridos em outros espaços. Pretende-se com o referido 

projeto construir uma interação interprofissional de docentes e discentes a fim de que tenhamos 

uma diversidade maior de perspectivas para trabalhar com o público hebiatra. Para a capacitação 

da equipe serão realizados momentos de imersão e busca de ferramentas pedagógicas ativas. Serão 

propostos assuntos como família, gravidez na adolescência, uso de drogas, sexualidade, ISTs, 

cuidados com a saúde geral e bucal, alimentação, transtornos de comportamentos e sociais, 

bullying, espiritualidade, inserção na Universidade e a influência das redes sociais. As ações 

propostas visam inserir uma melhor perspectiva na qualidade de vida desse público, no que se 

remete as intensas mudanças dentro desse ciclo metamórfico. 

Plano de trabalho: 
 
▪ Dedicar, no mínimo, 15 horas semanais, no período de junho a dezembro 2022, ao 

desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de extensão “Metamorfose”:  

▪ Corroborar com os coordenadores no planejamento, na administração e na divulgação do Projeto 

Metamorfose por meio de redes sociais; 

▪ Auxiliar também, na verificação de materiais necessários para as atividades, no monitoramento e 

controle dos beneficiários; 

▪ Elaborar, junto aos coordenadores do projeto, e demais discentes colaboradores, material 

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

público adolescente; 

▪ Auxiliar os alunos participantes do projeto, na avaliação e planejamento de Lives e material 

educativo para postagem nas redes sociais; 

▪ Conduzir, juntamente com os demais participantes do projeto, as oficinas internas do grupo de 

universitários e coordenadores e das oficinas externas do grupo de adolescentes da escola abordada; 

▪ Redigir as Atas das reuniões em grupo e organizar o livro Ata do projeto;  

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

interdisciplinar, por meio de inúmeras metodologias de ensino; 

▪ Buscar soluções para as possíveis problemáticas que possam surgir no projeto; 
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▪ Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão nessa Instituição, em 

espaços externos e na comunidade; 

▪ Participar na organização de reuniões periódicas promovendo discussões com os demais 

colaboradores do Projeto, buscando integrar as ações do mesmo; 

▪ Discutir os resultados e ações com a equipe de trabalho; 

▪ Divulgar o projeto em eventos científicos locais, regionais, nacionais e internacionais a fim de 

divulgar a produção acadêmica decorrente das ações desempenhadas, inclusive no Simpósio 

Integrado da UNIFAL-MG; 

▪ Auxiliar os coordenadores do projeto na elaboração do relatório final a ser entregue a Pró-Reitoria 

de Extensão da UNIFAL-MG. 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista que será contemplado com 5 bolsas (sendo uma bolsa por 
mês). 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
 
- Possuir coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,0 (cinco). 
 
▪ Ser acadêmico regular dos Cursos da Área da Saúde da UNIFAL/MG.  
 
Perfil da/do candidata/candidato:  
 
- Ser comunicativo e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG; 

- Ser comprometido com as atividades pactuadas com o grupo; 

- Ter espírito de liderança e senso crítico; 

- Ter assiduidade e pontualidade no cumprimento das atividades propostas; 

- Ter domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 

- Estar disposto (a) a desenvolver atividades em equipe; 

- Estar disposto a aprender com os coordenadores do projeto; 

- Ter habilidade na criação de conteúdos para as redes sociais e de outros materiais digitais; 

- Ter responsabilidade e sigilo em relação aos dados manuseados. 

 
Inscrição: exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR até 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: A seleção do bolsista será realizada por meio de duas etapas:  

- Análise do histórico escolar; 

- Prova escrita do conteúdo referente a temática do projeto; 

- Entrevista presencial e individual. 

Local, data e hora da seleção: Sala F 312 no dia 03 de junho de 2022 às 15 horas. 
A prova escrita e a entrevista serão realizadas no mesmo dia e horário. 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 5733 –MUSEUS E PATRIMÔNIOS: EXPERIÊNCIAS DA UNIFAL-MG 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: PROEX (UNIFAL-MG) 
Descrição da ação: Desde 2009, com o início das atividades do Museu da Memória e Patrimônio 
da Universidade Federal de Alfenas - MMP-UNIFAL-MG, ações de extensão vem sendo 
desenvolvidas, tanto a nível de programas quanto de projetos, cursos e eventos relativas a temática 
dos museus e patrimônios. Atualmente o Museu da Memória e Patrimônio – MMP possui seis 
projetos de extensão, um evento anual regular e desenvolve variadas atividades vinculadas as áreas 
de cultura e educação. O presente programa (Museus e Patrimônios: experiências da UNIFAL-
MG) visa dar continuidade as ações que vem sendo desenvolvidas junto ao MMP, com o objetivo 
de potencializá-las em seu gerenciamento, cujo resultado é fomentar a importância dos museus, da 
memória e do patrimônio para a comunidade acadêmica, para a cidade de Alfenas e região. No 
âmbito deste programa serão desenvolvidas três ações/projetos de extensão, a saber: "Museu de 
cada um, patrimônios de todos nós: brincando de construir ideias sobre Museus e 
Patrimônios no Sul de Minas Gerais", "O lugar da memória: a história oral como método 
para a constituição de um acervo institucional" e "Planejando o Museu da UNIFAL-MG: a 
relação dos discentes com o patrimônio e a memória". 
Plano de trabalho: 
 
 Auxílio na montagem e desmontagem de exposições; 
 Auxílio nas atividades dos projetos que compõem este programa. 
 Participar das reuniões e das atividades de capacitação/qualificação propostas nos projetos, 

sempre que convocado (a); 
 Participar do Simpósio Integrado UNIFAL-MG, apresentando as atividades desenvolvidas 

pela ação a que estiver vinculado (a); 
 Auxiliar nas atividades didáticas dos projetos quando solicitado (a); 
 Auxiliar o coordenador na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas pela 

ação; 
 Elaborar relatórios e demais atividades que surgirem durante a execução da proposta; 
 Fazer referência à sua condição de bolsista nas publicações e trabalhos apresentados; 
 Participar, quando convocado (a), da organização de eventos e de reuniões promovidas pela 

coordenação; 
 Participar de atividades relacionadas à Extensão Universitária - eventos, fóruns – 

promovidos pela PROEX da UNIFAL-MG, por outras instituições ou pela da comunidade 
externa; 

 Auxiliar na recepção dos estudantes das escolas participantes do programa, ajudando nas 
apresentações e divulgação das atividades do MMP; 

 Desenvolver atividades educativas de oralidade com estudantes das escolas da educação 
básica participantes do programa; 

 Participar do minicurso de formação sobre história oral; 
 Participar da realização das entrevistas de história oral, quando necessário; 
 Realizar revisões bibliográficas e estudos sobre temáticas específicas de cada ação/projeto; 
 Produzir textos e pôster para apresentação em eventos de extensão; 
 Cumprir as obrigações do (a) bolsista conforme edital PROBEXT. 

 
Número de bolsistas/bolsas: 03 bolsistas / 15 bolsas 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
 Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 



EDITAL PROEX 01/2022 – Seleção de bolsistas 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

 Estar regularmente matriculado (a) e cursando um dos seguintes cursos de graduação da 
UNIFAL-MG: Ciências Sociais – Bacharelado e/ou Licenciatura; História; Geografia – 
Bacharelado e/ou Licenciatura; Letras - Licenciaturas e/ou Bacharelado; ou Pedagogia (os 
cursos foram selecionados de acordo com o perfil de cada ação mencionada, que por sua 
vez atende ao programa); 

 Estar cursando, no mínimo, o 2º período; 
 Não ser bolsista de qualquer outro programa de bolsas na UNIFAL-MG;  
 Apresentar bom rendimento escolar (CR mínimo 6,0); 
 Ter disponibilidade para dedicar 15 horas semanais às atividades do projeto. 

 
Perfil da/do candidata/candidato: 
 
 Ter interesse em trabalhar em projetos voltados à construção de memórias e à preservação 

de patrimônios; 
 Habilidade para trabalhar com público; 
 Boa comunicação e disponibilidade em ensinar e aprender; 

 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção:  
 
O processo seletivo consiste em etapa única, que será entrevista com os (as) interessados (as). Na 
entrevista será avaliado o domínio e as habilidades requeridas pelo (a) candidato (a). A entrevista 
e análise de currículo terão 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. Na entrevista os candidatos devem estar munidos de: 
 
 Cópia do histórico escolar (pode ser versão impressa do sistema acadêmico); 
 Curriculum Vitae ou Lattes; 
 Documentos que comprovem experiência em atividades apontadas no curriculum, tais 

como certificados, diplomas e declarações. A documentação será analisada no ato da 
entrevista. 

 
Análise de currículo e entrevista 

Entrevista 
Itens a serem avaliados Pontuação 

Domínio da temática referente a memória e patrimônio 2,5 
Habilidade em comunicação e articulação de ideias 2,5 
Experiência em trabalhar com publico 1,0 

Currículo 
Itens a serem pontuados Pontuação 

Certificados de eventos 1,0 
Declarações de atividades  1,0 
Participação em projetos 1,0 
Monitoria 1,0 
Total 10,00 

 
 
 
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
 
A entrevista para os projetos "Museu de cada um, patrimônios de todos nós: brincando de 
construir ideias sobre Museus e Patrimônios no Sul de Minas Gerais" e "Planejando o Museu 
da UNIFAL-MG: a relação dos discentes com o patrimônio e a memória" ocorrerá no dia 06 
de junho de 2022, às 14 horas, de forma presencial no Museu da Memória e Patrimônio, 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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localizado na Praça Emílio Silveira, nº 14, Centro, Alfenas - MG. Serão distribuídas senhas por 
ordem de chegada. 
A entrevista para o projeto "O lugar da memória: a história oral como método para a 
constituição de um acervo institucional" será realizada no dia 07 de junho, às 14 horas, também 
no Museu da Memória e Patrimônio. Serão distribuídas senhas por ordem de chegada. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITAL PROEX 01/2022 – Seleção de bolsistas 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

PREAE 5738 – NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E SAÚDE INTERDISCIPLINAR – 
NAESI 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: Edital 02/2022 - PROBEXT 2022 - PROGRAMAS 
Descrição da [ação: O NAESI é um programa multidisciplinar que constitui um espaço para o 
alinhamento e reflexão de temáticas que envolvem alimentação, nutrição e saúde escolar, as 
políticas públicas relacionadas às áreas de saúde e de educação, o papel do profissional de saúde, 
os referenciais teóricos e metodológicos para a implementação de ações inovadoras e a produção 
do conhecimento científico. As temáticas alimentação, nutrição e saúde escolar convergem aos 
interesses dos seis projetos de extensão vinculados a este programa que visa à autonomia em 
relação ao tema “cuidados para saúde”, no qual serão conduzidas ações para as crianças, 
professores, funcionários e familiares, conforme descrito a seguir. Para a comunidade universitária, 
o NAESI é uma oportunidade para a consolidação de saberes baseados na vivência, possibilitando 
maior articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  
 

PREAE 5743– Crescendo e Brincando com Saúde e Nutrição 
Descrição da ação: A nutrição e alimentação saudável são de extrema importância para a fase do 
pré-escolar, na sedimentação e formação de hábitos alimentares, crescimento, desenvolvimento, 
bem como outras atitudes saudáveis que vão se perpetuar até a vida adulta. Assim, a alimentação 
saudável no ambiente escolar tem sido foco de atenção de políticas públicas relacionadas às áreas 
de saúde e de educação. Este projeto vinculado ao Programa NAESI tem como proposta para o ano 
de 2022 continuação dos trabalhos de intervenção que visa à autonomia das escolas municipais da 
cidade Alfenas-MG em relação ao tema “cuidados para saúde”, serão conduzidas ações de 
educação alimentar e nutricional (EAN) com as crianças, professores, funcionários e familiares. 
Por outro lado, para comunidade universitária, o projeto continua sendo uma oportunidade ímpar 
para a consolidação de saberes baseados na vivência, possibilitando maior articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão. 
Plano de trabalho: 
- Avaliação do estado nutricional das crianças;  
- Construção, organização e execução do programa de educação alimentar e nutricional para as 
crianças e educadores; 
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho; 
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI;; 
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 
ações do projeto. 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 01 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 05 bolsas 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Ser estudante do Curso de Nutrição e que tenha cursado a disciplina de Avaliação Nutricional; 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
- Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco); 
- Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 
- Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, 
instituições públicas e privadas. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG, 
principalmente, público infantil (menores de seis anos de idade);  
- Domínio da técnica de avaliação nutricional de crianças; 
- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
- Domínio em informática; 
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- Disposto (a) a desenvolver atividades em equipe; 
- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: 
- Análise de histórico escolar; 
- Entrevista individual. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional- Faculdade de Nutrição – FANUT- Prédio H 
Data: 02/06/2022 
Horário: 11h 

PREAE 5742 – De Olho no Rótulo: conhecendo o que se come 
Descrição da ação: O projeto "De olho no rótulo: conhecendo o que se come" tem sido 
desenvolvido desde 2013, atualmente, vinculado ao Programa NAESI tem com o propósito de 
promover educação para a saúde e contribuir para que as pessoas participantes possam fazer 
escolhas alimentares mais conscientes, saudáveis e sustentáveis, considerando que em sua maioria, 
os indivíduos são carentes de entendimento na leitura dos rótulos e, com isso, apresentam baixa 
frequência de leitura dessa ferramenta de comunicação entre indústria de alimentos e 
consumidores. A proposta de familiarizar a comunidade com as informações apresentadas na 
rotulagem de alimentos, é para que todos possam ter conhecimento para escolha de produtos 
industrializados mais saudáveis e também compreender importância para saúde e para sociedade 
de produtos in natura e minimamente processados. Em 2022, serão desenvolvidas atividades 
educativas presenciais e remotas com diversos atores da comunidade escolar do município de 
Alfenas (MG). 
Plano de trabalho: 
- Elaboração de materiais educativos; 
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI; 
- Avaliação do entendimento dos participantes a respeito de alimentação e termos relacionados à 
rotulagem de alimentos. 
- Desenvolvimento de atividades lúdicas e interativas de educação alimentar e nutricional voltadas 
para compreensão da rotulagem de alimentos. 
- Avaliação das ações após a realização das atividades e mensalmente; 
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho; 
- Auxiliar o coordenador do projeto na confecção do relatório final a ser entregue para a Pró-
Reitoria de Extensão Universitária da UNIFAL-MG  
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 
ações do projeto, inclusive no Simpósio Integrado UNIFAL-MG. 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 01 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 05 bolsas 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Discente deverá estar regulamente matriculado no curso de nutrição; 
- Ter cursado e aprovado na disciplina de Composição de alimentos e Bromatologia; 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
- Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco); 
- Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 
- Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, 
instituições públicas e privadas. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG;  
- Comprometido com as atividades assumidas; 
- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
- Domínio em informática; 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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- Disposto (a) a desenvolver atividades em equipe; 
- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: 
- Análise de histórico escolar; 
- Entrevista individual. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional- Faculdade de Nutrição – FANUT- Prédio H 
Data: 03/06/2022 
Horário: 11h 

PREAE: 5746 – NÓS DA NUTRIÇÃO: ENTRE O SABOR, O SABER E O FAZER 
Descrição da ação: A ação, componente do programa NAESI, atua junto às crianças da ONG 
“Serviço de Atenção e Recuperação do Adulto e da Infância” de Alfenas, atua nas ODS 2; 3 e 12. 
Busca contribuir para transformar a realidade social estimulando o autocuidado na saúde de forma 
integral. As atividades são dirigidas com estratégias pedagógicas em saúde de forma que as 
experiências possam ser avaliadas, contextualizadas e reproduzidas na prática do profissional da 
saúde. A equipe contará com acadêmicos de diferentes cursos da área da saúde da UNIFAL-MG. 
Paralelamente às atividades com as crianças, são realizadas reflexões nos três eixos do projeto: o 
eixo SABOR discute o gosto para o fazer e temas pertinentes à saúde integral na perspectiva 
antropológica; o eixo SABER, busca a construção a partir da experiência - práxis, com o referencial 
teórico de P. Freire; o eixo FAZER há discussões e registro das práticas no cotidiano, bem como, 
construindo material de apoio para atuação dos profissionais da saúde. 
Plano de trabalho: 
- Atuar com atividades de Educação para a Saúde e Educação Nutricional junto às crianças;  
- Realizar avaliação nutricional das crianças matriculadas na ONG;  
- Estimular o protagonismo da equipe do projeto para sua participação ativa em todas as etapas das 
atividades de Educação Alimentar e Nutricional (EAN), incluindo planejamento, seleção de 
métodos e técnicas, treinamento e execução de estratégias necessárias à prática de EAN;  
- Auxiliar a coordenação na organização das atividades junto aos estudantes de educação 
nutricional que também trabalharão no projeto 
- Auxiliar na produção dos relatórios do projeto; 
- Auxiliar na produção de material didático;  
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI; 
- Participar em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das ações 
do projeto. 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 01 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 05 bolsas 
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 certificado de experiência com Extensão Universitária; 
- Apresentar currículo vitae comprovado; 
- Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco); 
- Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 
- Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, 
instituições públicas e privadas. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser estudante da área da Saúde; 
- Ter habilidades para trabalhos com grupos interativos e experiência em atividade de extensão; 
- Possuir mínimo de 15h disponíveis por semana para trabalhar no projeto 
Inscrição, exclusivamente via formulário 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: 
- Entrevista; 
- Análise de histórico escolar; 
- Análise do currículo vitae. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Local: Sala de reuniões da Faculdade de Nutrição – FANUT- Prédio H 
Dia: 03/06/2022 
Horário: 9h 

PREAE 5740 – EAT UNIFAL-MG 
Descrição da ação: O tabagismo ativo é a maior causa de morte evitável no mundo ocidental. O 
EAT (Education Against Tobacco) é uma rede mundial de combate ao tabagismo, presente em 15 
escolas de medicina nacionais. Através do aconselhamento e de atividades dinâmicas interativas 
como o uso dos aplicativos “smokerface”, que projeta a face do indivíduo no futuro caso ele faça 
uso do cigarro, e “smokerstop”, que fornece suporte para aqueles que gostariam de cessar o 
tabagismo, atua na prevenção primária em estudantes das escolas da região em que é implantado. 
O EAT UNIFAL-MG faz parte da rede mundial de combate ao tabagismo e está vinculado ao 
Programa: Núcleo de Alimentação Escola e Saúde Interdisciplinar - NAESI. 
Plano de trabalho: 
- Pesquisa bibliográfica preliminar;  
- Adaptação dos materiais da rede EAT à realidade local; 
- Planejamento, divulgação e execução das atividades; 
- Encontros com a orientadora e com a gestão das escolas; 
- Postagens informativas nas redes sociais; 
- Planejamento e execução de intervenções remotas (e presenciais quando possível);  
- Análise qualitativa das intervenções; 
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI; 
- Participar em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das ações 
do projeto; 
- Elaboração do Relatório parcial e final do projeto. 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 05 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 01 bolsa 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Ser estudante do Curso de Medicina a partir do 7° período.  
- Requisito obrigatório: cópia do histórico da graduação.  
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG.  
- Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco); 
- Dispor de 15 horas semanais para dedicação ao Projeto; 
- Permanecer vinculado à UNIFAL-MG ao longo do ano de 2022. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Habilidade para trabalhar com adolescentes; 
- Boa comunicação e disponibilidade para trabalhar em equipe;  
- Ter participado de grupos de estudos ou atividades do EAT em 2020 e/ ou 2021. 
- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho;  
- Ter disponibilidade de horários fixos durante a semana para a realização das atividades nas 
escolas; 
- Ter disponibilidade para participar das reuniões com a coordenadora do projeto; 
- 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: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Entrevista e análise do histórico escolar. 
Na entrevista serão avaliados 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 entrevista será realizada no dia 03/06/2022, às 14:00h, via google meet. O link para a entrevista 
será enviado aos candidatos pelo e-mail institucional fornecido no momento da inscrição no dia 
01/06/2022.  

PREAE 5741 – CHECK NUTRI: REPASSA NUTRIÇÃO CONSCIENTE 
Descrição da ação: O Projeto de Extensão Check-Nutri, vinculado ao Programa: Núcleo de 
Alimentação Escolar e Saúde Interdisciplinar – NAESI, baseia-se numa ação de Educação em 
Saúde, utilizando mídias sociais para veiculação de informações na área de alimentação e nutrição 
e a interação com diferentes públicos, especialmente dos estudantes das escolas públicas do 
município de Alfenas-MG, tendo como princípios para a ação: a participação ativa e informada dos 
sujeitos, a promoção da saúde, a busca da autonomia e do autocuidado. A partir de um perfil na 
rede Instagram, serão divulgadas informações sobre alimentação e nutrição, onde a interação com 
os participantes e possível, não se limitando apenas a postagem de conteúdos atualizados, mas 
também estimulando e promovendo a reflexão sobre esses temas, de modo a caracterizar uma 
atividade de educação em saúde ao público escolar e comunidade externa. 
Plano de trabalho: 
- Manutenção de uma plataforma para discussão e divulgação de conteúdos em alimentação e 
nutrição;  
- Atualização periódica dos conteúdos disponibilizados em função do interesse do público 
participante, com participação de especialistas nas diferentes áreas, preferencialmente docentes da 
UNIFAL-MG;  
- Interação com os usuários e seguidores da plataforma como forma de desenvolver uma reflexão 
crítica sobre conteúdos disponíveis em mídias sociais sobre alimentação e nutrição, objetivando 
desenvolver uma ação educativa com os participantes; 
- Promover ações de Educação Alimentar e Nutricional direcionada aos estudantes da rede 
municipal de Educação de Alfenas-MG; 
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI; 
- Participação de eventos e elaboração de material científico para publicação.  
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 02 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 03 bolsas para um 
bolsista e 02 bolsas para outro 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; 
- Apresentar Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) maior ou igual a 5.0; 
- Não ser beneficiário de outra bolsa institucional, ou algo impeditivo ao recebimento da bolsa 
extensionista.  
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo e apresentar habilidades com artes visuais e publicações em plataformas 
digitais; 
- Bom domínio em informática; 
- Ter responsabilidade e boa habilidade de trabalho em grupo e escrita científica.  
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção: 
- Análise do Histórico Escolar; 
- Entrevista Individual.  

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Local: Sala de reuniões da Faculdade de Nutrição (FANUT) – Prédio H 
Data: 02/06/2022  
Horário: 17h 

PREAE 5744 – FLORESCER: NUTRIÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE 
Descrição da ação: Propõe-se realizar atividades de atendimento nutricional a nível ambulatorial, 
à comunidade universitária e à população do município de Alfenas, principalmente, estudantes 
acompanhados pelo Programa NAESI, visando prevenir e/ou tratar doenças que têm na dieta um 
fator causal, estimulando práticas alimentares saudáveis para a vida. Ainda, ação visa à promoção 
da saúde e qualidade de vida. Os atendimentos serão individuais, no Laboratório de Avaliação 
Nutricional da Faculdade de Nutrição da UNIFAL e em paralelo, oficinas educativas ao público 
atendido interessado. Assim, procura-se atender as diretrizes específicas de natureza acadêmica, 
referentes ao cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa; a 
interdisciplinaridade; ao impacto na formação do estudante; geração de produtos; integração com 
o ensino de graduação. Em relação à sociedade, tais diretrizes referem-se ao impacto social; relação 
multilateral pela troca de saberes científicos. 
Plano de trabalho:  
- Auxílio na seleção e treinamento dos discentes voluntários;  
- Divulgação das atividades do projeto; 
- Agendamento e organização das consultas, bem como suporte para os atendimentos; 
- Discussão dos resultados e ações com a equipe de trabalho; 
- Participação de reuniões periódicas com o grupo de colaboradores e demais componentes das 
ações do Programa NAESI; 
- Participação em eventos com a elaboração e divulgação da produção acadêmica decorrente das 
ações do projeto; 
Número de bolsistas/bolsas:  
Número de bolsistas: 01 
Número de bolsas para cada bolsista selecionado (pagamentos mensais): 05 bolsas 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Ser estudante do Curso de Nutrição e que tenha cursado as disciplinas de Avaliação Nutricional, 
Nutrição e Dietética (I e II) e Nutrição Materno-Infantil; 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG; 
- Possuir o coeficiente de desempenho acadêmico (CDA) igual ou superior a 5,00 (cinco); 
- Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de extensão; 
- Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UNIFAL-MG ou em empresas, 
instituições públicas e privadas. 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UNIFAL-MG, 
principalmente, de todas as idades;  
- Domínio da técnica de avaliação nutricional; 
- Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação); 
- Domínio em informática; 
- Disposto (a) a desenvolver atividades em equipe; 
- Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados; 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
Forma/etapas de seleção:  
- Análise de histórico escolar; 
- Entrevista individual. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital):  
Local: Laboratório de Avaliação Nutricional- Faculdade de Nutrição (FANUT) – Prédio H 
Data: 03/06/2022 
Horário: 13h 
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PREAE 5791 – ODONTOLOGIA HOSPITALAR PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: PROBEXT (Edital 03/2022)  
Descrição da ação: A Odontologia Hospitalar caracteriza-se por um conjunto de técnicas que 
buscam a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das manifestações orais que afetam o paciente 
internado. O cirurgião-dentista atua no ambulatório como parte ativa do corpo clínico da instituição 
em parceria com os demais profissionais presentes. Para os pacientes em tratamento oncológico, o 
cirurgião dentista tem um papel importante uma vez que a cavidade oral é comumente acometida 
por lesões/doenças decorrentes dos tratamentos (hormonioterapia, imunoterapia, quimioterapia e 
radioterapia) ou associadas a depressão do sistema imunológico do paciente. A ocorrência dessas 
lesões reflete diretamente na qualidade de vida do paciente durante o tratamento, podendo dificultar 
a ingestão de alimentos, prejudicando assim sua recuperação. Dessa forma, o objetivo do presente 
projeto de extensão é desenvolver na associação Vida Viva de Alfenas um serviço de odontologia 
hospitalar que ofereça à comunidade um tratamento preventivo/curativo que visa melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes internados em tratamento oncológico. Além disso, o projeto visa 
realizar o acolhimento dos pacientes durante o atendimento ofertando à comunidade de Alfenas e 
região, um tratamento completo e humanizado que será referência na região. 
Plano de trabalho: O acadêmico bolsista terá que cumprir uma carga horária mínima de 15 horas 
semanais para as atividades de extensão. Para os atendimentos odontológicos no consultório 
odontológico do Vida Viva o bolsista deverá: a) manter as escalas de atendimentos atualizadas; b) 
realizar a triagem e agendamento dos pacientes; c) tabular, atualizar e organizar os materiais de 
consumo  e d) estar disponível para os atendimentos pelo menos dois períodos na semana. Nas 
reuniões quinzenais irá auxiliar o coordenador na escolha dos artigos científicos que serão 
discutidos, bem como auxiliar os demais integrantes na apresentação; Fará o controle da frequência 
dos discentes voluntários nas reuniões e do lançamento das atividades no livro ata; Será responsável 
também pela divulgação do projeto por meio de apresentações em eventos científicos locais, 
regionais e nacionais; Também será responsável por organizar as postagens nas redes sociais do 
projeto; Por fim, auxiliará o coordenador do projeto na elaboração do relatório final a ser entregue 
para a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UNIFAL-MG. 
Número de bolsistas/bolsas: 5 bolsas 
 
Requisitos e documentos para a candidatura: 
a) Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL; 
b) Cursado e sido aprovado nas disciplina de Periodontia I e II; Dentística Preventiva e 
Restauradora I e II; Endodontia I e II; Cirurgia I e Estomatologia I e II; e  
c) Ter coeficiente acadêmico maior ou igual a 5,0. 
Perfil da/do candidata/candidato: O aluno deverá estar regularmente matriculado no Curso de 
Odontologia da Universidade Federal de Alfenas nos semestres de execução do Projeto de Extensão 
“Odontologia hospitalar para pacientes oncológicos” (2022/1 e 2022/2). O aluno também deve:  a) 
ter interesse e conhecimento em diagnóstico e tratamento de lesões na mucosa oral (área de 
Estomatologia); b) domínio nas técnicas e abordagens de prevenção em saúde bucal; c) 
conhecimento sobre o tema Odontologia Hospitalar; e d) apresentar um perfil acolhedor e cuidador. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: a) Prova escrita contendo os conteúdos relacionados com Odontologia 
Hospitalar e manifestações orais associados ao tratamento oncológico; b) Entrevista para avaliar o 
perfil dos candidatos. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): Sala F312, dia 06/06/2022 às 17:30 
horas. 
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PREAE 5793 – ORQUESTRA POPULAR DA UNIFAL-MG 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela coordenação 

da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX (Edital PROBEXT 2022) 
Descrição da ação: O projeto de extensão Orquestra Popular da UNIFAL-MG insere-se na área 
de Cultura, dedicando-se ao campo da Música. A proposta visa trabalhar, mais especificamente, 
com a chamada música popular. A Orquestra Popular é um grupo musical que vem atuando com 
esta denominação desde 2016. Anteriormente, o projeto era conhecido como “Orquestra de 
Violões”. Ao longo dos anos, o grupo inicial de participantes aumentou consideravelmente. Ao 
mesmo tempo, os novos integrantes trouxeram experiências musicais diversas e novos 
instrumentos foram agregados ao projeto. Atualmente, a Orquestra Popular conta com 
instrumentistas de diferentes formações (tanto profissionais quanto amadores), que se dedicam ao 
estudo e prática de violões, violas caipiras, guitarra elétrica, bandolim, flauta, teclados, contrabaixo, 
percussão, além das vozes. Os objetivos do projeto são: o estudo e a prática musical de repertório 
popular. 
Plano de trabalho: 

• Auxílio na pesquisa de repertório musical; 
• Colaborar para arrumar os locais de ensaios e apresentações; 
• Providenciar e organizar cópias de partituras e cifras para músicas; 
• Participar das reuniões do projeto sempre que convocado; 
• Auxiliar os integrantes do grupo em caso de dúvidas sobre as músicas e arranjos a serem 

executados. Caso necessário, deverão dar aulas de seus instrumentos para integrantes do 
projeto, discentes e servidores da UNIFAL e/ou da comunidade externa; 

• Participar das apresentações musicais do grupo. 
• Carga horária total: 20hs semanais. 

Número de bolsistas/bolsas: Um/a bolsista por cinco 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; 
• Ter participado do projeto de extensão Orquestra Popular da UNIFAL-MG em 2020 e/ou 

2021. 
• Ser aluno/a regularmente matriculado/a em qualquer curso de graduação da UNIFAL-MG 

cursando a partir do 2º. Período. 
• Ter conhecimentos de música em nível básico para avançado, em instrumentos de corda, 

teclado, percussão, sopro ou canto. 
• Ter instrumento próprio. (A UNIFAL-MG não fornecerá instrumentos nem qualquer 

material para os/as candidatos/as). 
Perfil da/do candidata/candidato: 

• Conhecimentos de música básicos/avançados. 
• Dinamismo/desenvoltura para trabalhar com público. 
• Capacidade para liderança e trabalhar em grupos. 
• Bom desempenho acadêmico (preferencialmente sem reprovações por nota e/ou faltas) 

comprovado pelo Histórico Escolar, com CDA mínimo de 7,0 (sete). A critério da banca, o 
histórico escolar poderá ser utilizado para fins de comprovação e desempate. 
Inscrição, exclusivamente via formulário 



EDITAL PROEX 01/2022 – Seleção de bolsistas 
INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
 

(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista com a coordenação/banca. A entrevista será feita pela plataforma Google Meet por meio 
de link que será enviado aos/as inscritos/as. A critério da coordenação/banca outro aplicativo para 
videoconferências poderá ser utilizado, com prévio conhecimento dos/as candidatos/as. 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
A seleção será feita por meio remoto 
Entrevista em 01/6/2022, a partir das 14hs pela ordem de inscrição (cada entrevista terá um link 
específico). 
Importante: os/as coordenadores não se responsabilizam por problemas técnicos de acesso a 
Internet por parte dos candidatos. 
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PREAE 5669 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 
Financiadora: DDQT - Qualidade de Vida no Trabalho 
Descrição da ação:  
O presente Programa tem como objetivo esclarecer, informar e conscientizar os servidores sobre 
os cuidados com a saúde e sua repercussão na qualidade de vida. Busca proporcionar condições 
necessárias ao cumprimento de seu papel enquanto profissional e ser humano, desenvolvendo uma 
cultura organizacional do bem-estar coletivo, ancorada na prevenção de riscos para a saúde, 
segurança e conforto dos servidores, desenvolvimento do funcionalismo e da valorização da função 
pública com o envolvimento da comunidade, docentes, técnico administrativos e discentes da 
universidade, integrando ações de ensino-pesquisa-extensão. O presente Programa desenvolverá 
ações de promoção da saúde por meio de ações e projetos vinculados, em andamento desde 2013. 
Os projetos envolvem servidores e alunos da UNIFAL/MG e as ações são estendidas aos 
trabalhadores da comunidade externa. Este Programa é uma importante iniciativa para incentivar 
ações de promoção de saúde que visam melhoria na qualidade de vida. 
 
Plano de trabalho: 

Cada bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de junho a dezembro 2022, ao 
desenvolvimento das atividades previstas nos Projetos e no Programa Qualidade de Vida do 
Trabalho (QVT): 
 Auxiliar os coordenadores no planejamento e na divulgação do Programa QVT e dos 

Projetos pertencentes ao programa. Auxiliar 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 do Programa 
e dos Projetos da QVT por meio de redes sociais e presencialmente na UNIFAL; 

 Elaborar, junto às Coordenadorias dos Projetos componentes da QVT e aos demais 
discentes colaboradores, material educativo por meio de vídeos, cartilhas, folders, textos e 
figuras sobre atividades relacionadas à promoção da saúde e QV;  

 Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem nos projetos.  
 Auxiliar no desenvolvimento de pesquisa científica, bem como, produção de conhecimento 

interdisciplinar; 
 Auxiliar os alunos participantes do programa QVT e seus projetos, na avaliação e 

planejamento das ações presenciais e material educativo para postagem nas redes sociais; 
 Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão nessa instituição, em 

instituições externa e comunidade; 
 Participar na organização de reuniões semanais com os demais colaboradores do Programa, 

buscando integrar as ações dos projetos; 
 Auxiliar na elaboração do relatório parcial e final do Programa e dos projetos da QVT. 

 
Número de bolsistas/bolsas:  
 1 bolsista por 6 meses, destinados ao Programa QVT e especificamente ao Projeto 

Atendimento Nutricional ambulatorial. 
 2 bolsistas por 6 meses cada, destinados ao Programa QVT e especificamente ao Projeto 

Pilates: prevenção e saúde. 
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 1 bolsista por 6 meses, destinado ao Programa QVT e especificamente ao Projeto de 

Atividade Física na UNIFAL-MG: corrida e treinamento funcional. 
 1 bolsista por 6 meses, destinado ao Programa QVT e ao desenvolvimento da Pesquisa de 

Gestão de Competência. 
 1 bolsista por 6 meses, destinado às atividades gerais do Programa QVT. 

 
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 ao Projeto de Extensão “Atendimento Nutricional ambulatorial”, devem 

ser alunos regulares do Curso de Nutrição da UNIFAL/MG e ter cursado com aprovação as 
disciplinas de Avaliação Nutricional e Patologia da Nutrição e Dietoterapia I. 

 Os candidatos aos Projetos de Extensão: “Atividade Física na UNIFAL-MG: Corrida e 
Treinamento funcional” e “Pilates: prevenção e saúde”; devem ser alunos regulares do 
Curso de Fisioterapia da UNIFAL/MG. 

 Os candidatos ao Programa QVT que irão auxiliar na Pesquisa de Gestão de 
Competência, devem ser alunos regularmente matriculados em algum dos cursos da 
UNIFAL/MG: Bacharelado interdisciplinar em ciência e economia, Administração pública, 
Economia com ênfase em controladoria, Ciências atuariais e Contabilidade. Além de, ter 
cursado com aprovação a disciplina de Estatística. 

 Os candidatos às atividades gerais do Programa QVT devem ser alunos regularmente 
matriculados em algum dos Cursos da área da saúde da UNIFAL/MG. 

 
Perfil da/do candidata/candidato: 
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico deve ter interesse em trabalhar em projetos voltados a 
Promoção de saúde e Qualidade de Vida do trabalho; habilidade na criação de redes sociais e de 
conteúdos para disponibilização do Programa QVT. Disponibilidade de 15 horas semanais para se 
dedicar ao Programa QVT. 
 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: 

 
A seleção será realizada conforme as três opções abaixo, dependendo da escolha do candidato. 
Caso ocorra empate, o critério de desempate será a maior nota do CDA (histórico anexado na 
inscrição). 

 
1- Candidato para bolsista referente ao Projeto “Pilates - prevenção e saúde”. Responder o 

formulário do link até 31/05/2022, para classificação dos candidatos será considerada a 
pontuação do formulário: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpo62ufdYO_RemJeAQ1HcHttKPlcr09THI
mVCEQdAbqhVasA/viewform?usp=sf_link)  
 

2- Candidato para bolsista referente ao Projeto “Atividade Física na UNIFAL-MG: 
corrida e treinamento funcional”. Responder o formulário do link até 31/05/2022, para 
classificação dos candidatos será considerada a pontuação do formulário: 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpo62ufdYO_RemJeAQ1HcHttKPlcr09THImVCEQdAbqhVasA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpo62ufdYO_RemJeAQ1HcHttKPlcr09THImVCEQdAbqhVasA/viewform?usp=sf_link
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(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWXUnh2i6R4YfC4apcPfQWPzDnQS6w6u
rKMo4LItlsGq2URw/viewform?usp=sf_link)  
 

3- Candidatos para bolsistas referentes ao Projeto “Atendimento Nutricional 
ambulatorial” e ao Programa QVT (Atividades gerais e Pesquisa de Gestão de 
Competência): para classificação dos candidatos será considerada a pontuação da carta de 
interesse abaixo, anexada na inscrição, disponível em: https://www.unifal-
mg.edu.br/extensao/formularios-e-orientacoes/ 
 

CARTA DE INTERESSE ESTRUTURADA 
 

Nome do candidato à bolsa: __________________________________________________ 
Telefone para contato:_______________________________________________________ 
Nº de matrícula:________________ Período: _________Curso:______________________ 
Assinale a opção segundo seus critérios de candidatura para bolsista: 
(   ) Programa QVT e especificamente ao Projeto Atendimento Nutricional ambulatorial. 
(   ) Programa QVT e ao desenvolvimento da Pesquisa de Gestão de Competência. 
(   ) Atividades gerais do Programa QVT. 

 
1) Por que você está concorrendo à vaga? (1,0 ponto) 
2) Qual a disponibilidade de horário para auxiliar os Projetos e Programa (citar os horários 

livres para ações presenciais e remotas)? (2,0 pontos) 
3) Tem habilidade em trabalhar em grupos e se comunicar em público? (1,0 ponto) 
4) Tem disponibilidade para criar conteúdo para as redes sociais? Descreva suas habilidades 

para criar conteúdo nas redes sociais e quais contribuições sugere para o Programa QVT, 
visto que as algumas ações serão de maneira remota. (2,0 pontos) 

5) Descreva se você já participou em algum projeto de extensão e/ou eventos (nome, período 
de participação, ano). (2,0 pontos) 

6) Qual o seu entendimento sobre a temática “Qualidade de Vida no Trabalho” e como você 
acha que poderá contribuir como bolsista neste Programa? (2,0 pontos) 

 
 Declaro que o conteúdo das informações é verdadeiro. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do concorrente 

 
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Data da análise dos documentos: 01/06 a 07/06/22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWXUnh2i6R4YfC4apcPfQWPzDnQS6w6urKMo4LItlsGq2URw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWXUnh2i6R4YfC4apcPfQWPzDnQS6w6urKMo4LItlsGq2URw/viewform?usp=sf_link
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 PREAE 5797 – Projeto: REDE DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 
Financiadora: PROEX 
Descrição da ação: O Projeto Rede de Promoção da Alimentação Saudável e Segurança Alimentar 
e Nutricional é um Projeto de Extensão, vinculado à Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-
MG e a Faculdade de Nutrição (Fanut), com a finalidade de propor formação e capacitação aos 
Bancos de Alimentos, intercalando atividades de ensino, pesquisa e extensão perante às demandas 
apresentadas. Assim, pretende-se obter um avanço à gestão dos Bancos de Alimentos, beneficiando 
as instituições sociais e pessoas em vulnerabilidade social e em Insegurança Alimentar e 
Nutricional. O Projeto tem como parceira a Rede Leste de Banco de Alimentos, composta por 
Bancos de Alimentos de municípios da região do Vale do Rio Doce de Minas Gerais com a missão 
de combater a fome e estimular a criação e padronização dos Bancos de Alimentos na sua área de 
abrangência, levando mais alimentos, saúde e segurança alimentar e nutricional às pessoas que 
necessitam. 
Plano de trabalho: 
- Realizar cursos de formação aos funcionários e voluntários dos Bancos de Alimentos;  
- Propor encontro de encerramento entre os participantes, a fim de realizar a troca de experiências 
entre os gestores e demais equipes;  
- Criar uma rede de contatos entre os Bancos de Alimentos, a fim de fortalecer este Equipamento 
Público de SAN;  
- Realizar parcerias com as demais Redes Locais e Regionais de Bancos de Alimentos; 
- Contribuir com a sustentabilidade ambiental e SAN dos beneficiários; 
- Participação de eventos e elaboração de material científico para publicação.  

 
Número de bolsistas/bolsas: 02 bolsistas (2 bolsas mensais para um; 3 bolsas mensais para outro). 
 
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 Coeficiente de Desempenho Acadêmico (CDA) maior ou igual a 6.0; 
- Não ser beneficiário de outra bolsa institucional, ou algo impeditivo ao recebimento da bolsa 
extensionista.  
 
Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ser comunicativo e apresentar habilidades com artes visuais e publicações em plataformas 
digitais; 
- Bom domínio em informática; 
- Ter responsabilidade e boa habilidade de trabalho em grupo e escrita científica.  
 
Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até: 31/05/2022 
 
Forma/etapas de seleção: 
- Análise do Histórico Escolar e Entrevista Individual.  
 
Local, data e hora da seleção (conforme item 9 do edital): 
Local: Sala de reuniões da Faculdade de Nutrição (Fanut) – Prédio H 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Data: 02/06/2022 (quinta-feira)  
Horário: a ser definido com os alunos inscritos.  

 
 
 
 
 
 
 
 


