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Plano de Trabalho para o Professor Visitante 

 
O Plano de Trabalho proposto pelos candidatos deverá ser apresentado na ordem exposta abaixo 

e cobrir satisfatoriamente os itens discriminados. O/A candidato/a deverá detalhar em seu plano 

de trabalho o modo como executará as atividades associadas à bolsa, apresentando métodos a 

serem empregados, planos de curso ou seminário (detalhando objetivos e bibliografia mínima). 

Além disso, deve apresentar estratégia de execução de plano de pesquisa relacionado ao 

Programa Sítio de Saluzinho e proposta de atuação com o Mestrado Associado 

UFMG/UNIMONTES.  

 

Itens obrigatórios do Plano de Trabalho 
Item Detalhamento 

1 Proposta de 2 cursos (um em cada semestre), cada qual com 10 horas de duração, 

focados em território, identidade e desenvolvimento, direcionados para professores 

de ensino fundamental de escolas parceiras do Sítio de Saluzinho. 

2 Proposta de estudo sobre território, programas públicos e cultura do norte de Minas 

Gerais, com objetivo de fornecer fundamentos teóricos e históricos para o Programa 

Sítio de Saluzinho. 

3 Proposta de capacitação para 15 estudantes e profissionais da equipe do Programa 

Sítio de Saluzinho, sobre território, sustentabilidade e identidade, com 16 horas de 

duração. 

4 Proposta de avaliação das atividades do Programa Sítio de Saluzinho. 

 

5 Proposta de instrumentos de avaliação das relações entre o Mestrado Associado 

UFMG/UNIMONTES e a sociedade, que resultem em indicadores de monitoramento.  

6 Proposta de atuação junto aos projetos de extensão e pesquisa conduzidos por 

docentes do Mestrado Associado UFMG/UNIMONTES. 

7 Proposta de 2 seminários, um em cada semestre de duração da bolsa, aberto à 

comunidade acadêmica e à sociedade, focados em programas públicos, território, 

planejamento e gestão. 

8 Proposta de 2 disciplinas para mestrado (uma em cada semestre) versando sobre (i) 

programas públicos e desenvolvimento e (ii) território, organizações e cadeias 

produtivas. 

9 Proposta de articulação do Mestrado Associado com programas de pós-graduação e 

pesquisadores do Brasil e do exterior. 

 

 


