
                                                                                                                

                                                                                               
 

                                                                                                                                 

       

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
CENTRO DE EXTENSÃO DO ICA/UFMG 
(38)2101-7745  

cenex@ica.ufmg.br 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PBEXT e EXTENSÃO AF 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

 

Edital PROEX Nº 01/2020 - Fomento de Bolsas de Extensão para Programas e Projetos de 

Extensão 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA Programa - 500010 - APOIO A AGRICULTORES FAMILIARES DO 
NORTE DE MINAS GERAIS EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

Matricula UFMG: 

Curso: 

Telefone: 

E-mail: 

Marque os documentos  encaminhados para sua inscrição 

(    ) Cópia desta ficha de inscrição assinada e digitalizada. 

(   ) Cópia de comprovante de matrícula retirado da internet. 

(  ) Cópia do Currículo Lattes - CNPq  ( não será considerao outro documento)- contendo atividades  de  

EXTENSÃO  previstas para pontuação no ítem 9 devidamente COMPROVADAS.  Com ................... ( 

número de paginas) paginas. 

(   ) Cópia de documento que comprove conta bancária no Banco do Brasil, individual e tipo conta 

corrente,  

(    ) cópia do documento de identidade e do CPF. 

(  ) Caso  seja aluno Classificado pela FUMP, incluir documento comprobatório atualizado. 

 

Eu.......................................................................................................................... matricula UFMG........................... 

declaro estar ciente das condições dispostas no item 8  Edital Programa - 500010 - APOIO A 
AGRICULTORES FAMILIARES DO NORTE DE MINAS GERAIS EM ATIVIDADES DE PRODUÇÃO 
HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA e listadas abaixo. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

A) Assumir  a responsabilidade de gerenciamento de atividades em  no mínimo duas fazendas entre as 20 

participantes do Programa. 

B) Realizar no mínimo 1 visita mensal a cada fazenda. 

C) Elaborar relatório de visita que ficará na propriedade no dia da visita. 

D) Elaborar relatórios  completos da visita mensal com embasamento cientifico  até o dia 18 de cada mês. 

E) Participar da organização de atividades de capacitação para os produtores. 

F) Participar das atividades do XXII Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho como autor ou 

coautor. 

G) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2021. 

H) Participar de reuniões mensais com orientação. 

I) Manter dados atualizados para registro no SIEX. 

J) Atuar em todas as  ações de extensão vinculadas ao Programa conforme disponível em : 

https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararPesquisarAcaoExtensao.do?clean=1   incluindo os dados  

K) Realizar atividades de acordo com demanda em finais de semana e períodos de férias escolares. 

 

 

Assinatura  

Data:  

https://sistemas.ufmg.br/siex/PrepararPesquisarAcaoExtensao.do?clean=1

