
 

 
 

 

 

 

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

cenex@ica.ufmg.br 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO-2021 

 

Edital nº 03/2021 - Democratizar 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

Edital destinado exclusivamente para estudantes mães com criança em idade escolar, 

travestis e transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG 

pelo sistema de cotas ou aqueles classificados socioeconomicamente pela Fump. 

 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 – um(a) bolsista e três voluntários(as) 

para desenvolver atividades relacionadas às demandas do projeto “PRODUÇÃO ANIMAL 

E VEGETAL no tratamento da dependência química” 
 

Número bolsas de extensão = 01  bolsa para estudantes de Zootecnia 

                                                   

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de  01/03/2021 a 12/03/2021 

2. Local: Enviar por email: duartevet@hotmail.com 

 

Carga Horária de atividades: 20 horas semanais com disponibilidade para eventuais 

atividades no turno noturno e em alguns finais de semana.  

 

3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de abril (2021) a Março de (2022) (inclusive julho). 

 

4. REQUISITOS: Discentes de Zootecnia da UFMG . 

 

5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Todos os documentos e o vídeo devem ser 

enviados até dia  12 de MARÇO de 2021  para o email (duartevet@hotmail.com) 

 

5.1 Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1. 

5.3 Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral global 

(RSG) de todos os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet, 

atualizado).  

5.4 Currículo Lattes-CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

5.5 Cópia de documento de identidade e do CPF. 

5.6- Vídeo informativo do candidato 
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6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 13/03/2021 
 

 

 

 

 

7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 

O Estudante deve obrigatoriamente se enquadrar em uma das seguintes 

características: mães com criança em idade escolar, estudantes travestis e 

transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG pelo 

sistema de cotas ou aqueles classificados socioeconomicamente pela Fump 

 

 Estar matriculado no curso de Zootecnia do  ICA/UFMG;  

 Ter experiência em ações de extensão  na área de produção de aves caipiras 

e suínos caipiras  

 Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP; 

 Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio 

na realização de eventos e atendimento ao público; 

 Ter facilidade de trabalhar em equipe; 

 Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas no item 8 deste 

edital. 

 

8. Atividades a serem desenvolvidas: 

 

A) Participar das atividades do XXIV Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor. 

B) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2021 

C) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex; 

D) Participar de reuniões mensais com a Coordenação da Extensão e com a equipe do 

Centro de Comunicação (CECOM) do ICA/UFMG; 

E) Apoio durante os eventos no ICA e fora do Campus.  

 

Além das atividades citadas acima o bolsista deverá: 

a- Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 

b- Participar de todas as reuniões convocadas pela coordenação do Projeto. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral:  

Apoiar a assistência  as fazendas e instituições de tratamento a dependência química com 

técnicas produtivas para a produção de animais e vegetais 
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Objetivos Específicos:   

  

 

Colaborar com a capacitação dos internos nos processos de criação de galinhas e suínos 

caipiras em base agroecológica. 

 

Auxiliar nos cuidados  da saúde dos animais criados na fazenda e na capacitação dos internos 

quanto aos cuidados para prevenção e controle de zoonoses. 

 

 

Ajudar na orientação  quanto  as  práticas de produção e manipulação higiênica de alimentos 

 

Colaborar na promoção de cursos de capacitação para os internos  sobre os processos 

produtivos de animais e produção agrícola no seminário. 

 

 

 

 

Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) -30 pontos. 

 

2-Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão com ênfase em na produção de 

aves e suínos  caipiras -40 pontos. 

 

3- Vídeo de três  a cinco minutos, constando apresentação do(a) candidato(a), disponibilidade 

de tempo e a importância/interesse em participar desse  projeto de extensão  (30 pontos). 

 
 

Montes Claros,  28 de fevereiro de 2021 

 
 

 

 

 

 

 
Professor Eduardo Robson Duarte 

Coordenador(a) do Projeto-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

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

cenex@ica.ufmg.br 

 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS  
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO-2021 

 

Edital nº 03/2021 - Democratizar 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

Edital destinados exclusivamente para estudantes mães com criança em idade escolar, 

travestis e transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG 

pelo sistema de cotas ou aqueles classificados socioeconomicamente pela Fump. 

 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 – um(a) bolsista e três voluntários(as) 

para desenvolver atividades relacionadas às demandas do projeto “PRODUÇÃO ANIMAL 

E VEGETAL no tratamento da dependência química” 

Número bolsas de extensão = 01  bolsa para estudantes de Agronomia ou Engenharia 

Agrícola e Ambiental 

                                                   

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de  01/03/2021 a 12/03/2021 

2. Local: Enviar por email: mmartins07@gmail.com   

 

Carga Horária de atividades: 20 horas semanais com disponibilidade para eventuais 

atividades no turno noturno e em alguns finais de semana.  

 

9.3.PERÍODO DA BOLSA: Vigência de abril (2021) a Março de (2022) (inclusive julho). 

 

3.4.REQUISITOS: Discentes dos cursos de Agronomia ou Eng. Agrícola e Ambiental do 

ICA/UFMG  

 

4.5.DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: Todos os documentos e o vídeo devem ser 

enviados até dia  12  de MARÇO de 2021  para o email (mmartins07@gmail.com) 

 

5.1 Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1. 

5.3 Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral global 

(RSG)de todos os períodos cursados (documento disponibilizado pela internet, 

atualizado).  

5.4 Currículo Lattes-CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

5.5 Cópia de documento de identidade e do CPF. 

5.6- Vídeo informativo do candidato 
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5.6.DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO:  15/03/2021 
 

 

10.7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 

O Estudante deve obrigatoriamente se enquadrar em uma das seguintes 

características: mães com criança em idade escolar, estudantes travestis e 

transexuais, estudantes com deficiência, discentes que ingressaram na UFMG pelo 

sistema de cotas ou aqueles classificados socioeconomicamente pela Fump 

 

 Estar matriculado no curso de Agronomia ou Eng Agrícola do  

ICA/UFMG;  

 Ter experiência em ações de extensão  na área de produção de vegetais; 

 Ter iniciativa, criatividade e afinidade para trabalhar com planejamento, apoio 

na realização de eventos e atendimento ao público; 

 Ter facilidade de trabalhar em equipe; 

 Ter disponibilidade para desenvolver as atividades mencionadas no item 8 deste 

edital. 

 

11.8. Atividades a serem desenvolvidas: 

 

F) Participar das atividades do XXIV Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor. 

G) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2021 

H) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex; 

I) Participar de reuniões mensais com a Coordenação da Extensão e com a equipe do 

Centro de Comunicação (CECOM) do ICA/UFMG; 

J) Apoio durante os eventos no ICA e fora do Campus.  

 

Além das atividades citadas acima o bolsista deverá: 

a- Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados. 

b- Participar de todas as reuniões convocadas pela coordenação do Projeto. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral:  

Apoiar a assistência as fazendas e instituições de tratamento a dependência química com 

técnicas produtivas para a produção de animais e vegetais 

Objetivos Específicos:   

 

Colaborar na orientação quanto a  a produção de vegetais destinados a alimentação dos 

internos e dos animais da fazenda. 
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Auxiliar na capacitação dos internos nos processos de produção vegetal e animal em base 

agroecológica  

 

Auxiliar nos cultivos agrícolas na fazenda e na capacitação sobre manejos e tratos culturais 

da produção vegetal. 

 

Colaborar na promoção de cursos de capacitação para os internos sobre os processos 

produtivos agrícolas e de animais no seminário. 

 

 

Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) -30 pontos. 

 

2-Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão com ênfase em produção vegetalde 

base agroecológica  (comprovado no currículo apresentado) -40 pontos. 

 

3- Vídeo de três  a cinco minutos, constando apresentação do(a) candidato(a), disponibilidade 

de tempo e a importância/interesse em participar desse  projeto de extensão  (30 pontos). 

 

 
 

 

 

Montes Claros,  28  de fevereiro de 2021  

 
 

 

 

 

 

 
Professor Eduardo Robson Duarte 

Coordenador(a) do Projeto-  
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Ficha de inscrição edital  Democratizar  

 

 

PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL no tratamento da dependência química 

 

 

Nome completo,__________________________________________________________ 

Número de Matrícula_____________________________________________________ 

  

Marque a categoria que vai concorrer  (   ) mães com criança em idade escolar, (     ) 

travestis e ou transexuais,  (       ) estudantes com deficiência,  (     ) discentes que 

ingressaram na UFMG pelo sistema de cotas ou  (      )   aqueles classificados 

socioeconomicamente pela Fump 

 

Horários disponíveis para as atividades 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


