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Reuniões INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX
FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO AO PROGRAMA FLORESTAS-2021

EDITAL no 001/2021
SELEÇÃO DE BOLSISTASPARA O PROJETO ECOSSISTEMA A SEU

SERVIÇO(403774).

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 (um) bolsistana modalidade
PBEXTe 02 (dois) voluntáriospara desenvolver atividades relacionadas às demandas do
PROJETO ECOSSISTEMA A SEU SERVIÇO: PRECISAMOS DE MUITO MAIS
ECOLOGIA DEPOIS DA PANDEMIA (403774).

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 27/02/2021 a 08/03/2021.
2. Local:por meio e-mail da coordenadora Profa. Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo

(doraengflor@gmail.com) (Até às 17h do dia 08/03/2021).

Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais
atividades nos finais de semana, feriados e férias acadêmicas.

3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de abril de 2021 a março de 2022

4. Pré-requisito para inscrição:
• Estar matriculado no curso de Engenharia Florestal, Engenharia

Agrícola ou Agronomia da UFMG;
• Estar cursando o quarto período ou período superior;
• Não possuir qualquer outro tipo de bolsa, exceto FUMP;
• Ter aptidão para realizar trabalhos em grupo, pois, trabalhará com os demais

bolsistas e voluntários do Programa Florestas.
• Ter afinidade em trabalhar em assentamentos rurais, comunidades rurais,

propriedades florestais, com agricultores familiares e silvicultores e com
educação ambiental em escolas urbanas e rurais.

• Ter facilidade de falar em público e viajar para comunidades rurais durante a
semana e nos finais de semana.

• Ter habilidade para a produção de vídeos, folhetos e cartilhas. ou interesse
em desenvolvê-la.

• Ter habilidade e criatividade para o desenvolvimento de canais digitais para
o acesso de conhecimento pela comunidade na atual situação de pandemia e
distanciamento social.
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5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

A. Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1.
B. Cópia do Histórico ou de documento que ateste o rendimento semestral

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

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

D. Cópia de documento que comprove conta bancária no Banco do Brasil,
individual e tipo conta corrente, cópia do documento de identidade e do
CPF.

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO:entrevista no dia 11 de março a partir de
15h por vídeo conferência na Plataforma Meet ou Teams (link será divulgado até o
dia 10/03.

7.
8. Avaliações e critérios de seleção:

7.1 Entrevista: 30%. Será considerado o interesse, a responsabilidade, a
disponibilidade para o cumprimento das atividades, além do conhecimento geral
sobre Ecologia (métodos de identificação de plantas, métodos de levantamentos
florísticos e fitossociológicos), gestão ambiental e legislação ambiental.

7.2 Avaliação do Currículo e do Histórico: 70%. Média do rendimento semestral
global (RSG) e avaliação das atividades de pesquisa, ensino, extensão; e outras
desenvolvidas na graduação e que constem no currículo.

9. Atividades a serem desenvolvidas:
A) Participar da elaboração e execução das ações de extensão no âmbito do Projeto

ECOSSISTEMA A SEU SERVIÇO e do Programa Florestas.
B) Participar das atividades do Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho

como autor ou coautor.
C) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2021.
D) Participar de outros eventos promovidos pela Proex/Cenex;
E) Participar de reuniões mensais com a Coordenação do Projeto e demais

participantes e colaboradores
F) Apoio durante os eventos no ICA e fora do Campus.
G) Elaborar os relatórios de atividades dentro dos prazos solicitados.

Montes Claros, 26 de fevereiro de 2021.

Profª Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo
Coordenadora do Projeto Ecossistema a seu serviço
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PROJETO ECOSSISTEMA A SEU SERVIÇO: PRECISAMOS DE MUITO MAIS
ECOLOGIA DEPOIS DA PANDEMIA

Objetivos gerais:
 Levar o pensamento ecológico e científico a diferentes setores da sociedade,

combatendo a desinformação e
 promovendo a reflexão crítica sobre o negligenciado papel dos serviços

ecossistêmicos na qualidade de vida.

Objetivos específicos:
 Promover a difusão de informações sobre os ecossistemas, seu funcionamento e

influência nas diferentes escalas;
 Trazer para o cotidiano o hábito de observação e análise dos impactos da

presença e da ausência dos serviços ecossistêmicos na qualidade de vida
 Promover a valorização da conservação dos ambientes naturais e da

biodiversidade neles inseridos;
 Influenciar na vivência e interação nos ecossistemas urbanos;
 Criar e adaptar a ferramentas lúdicas para ampla divulgação de conteúdos

ecológicos;
 Elaborar materiais de ensino, adaptados à região norte de Minas Gerais, com

pesquisas, exemplos, jogos e
 experimentos com ecossistemas e elementos da biodiversidade que fazem parte

do cotidiano dessa população;
 Debater e divulgar importantes temáticas ambientais do norte de Minas Gerais,

com todas as discussões embasas em pesquisas e sempre que possível, com o
apoio de especialistas em cada temática;

 Divulgar a pesquisa científica e toda a lógica envolvida na geração das
informações em biodiversidade e serviços ecossistêmicos, demonstrando a
aplicabilidade das informações;

 Combater a desinformação e o pensamento imediatista relacionado à tomada de
decisões que impactam o meioambiente;

 Estimular na comunidade em geral e nos professores do ensino básico e médio o
contato e a troca de saberes com a universidade;

 Estimular nos bolsistas o uso de processos congnitivos superiores, para analisar
criticamente e criar soluções às barreiras de ensino-aprendizagem

Observação: Para maiores esclarecimentos, os interessados poderão solicitar cópia do
projeto para a coordenação.
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Anexo1

EDITAL no 001/2020

SELEÇÃO DE BOLSISTA e VOLUNTÁRIOS PARA PROJETO DE EXTENSÃO
ECOSSISTEMA A SEU SERVIÇO(Modalidade da Bolsa:  PBEXT )

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato (a):

Matrícula:

Período:

1. Descreva sua experiência em atividades de extensão.  Indique o período como
voluntário, bolsista e relacione as atividades mais importantes (Utilize o campo abaixo).

2. Com relação ao desempenho acadêmico:
(     )Não deve disciplinas
(     )Deve disciplina (s)

Listar as disciplinas que não foram concluídas:

3. Descreva sobre seu interesse em participar das atividades deste projeto.
(Utilize o campo abaixo).

4. Caso não seja classificado como bolsista, teria interesse em participar do projeto como
voluntário (a)?
(   ) SIM       (   ) NÃO

Data:
Assinatura:

Observação: Anexar os documentos relacionados no edital.
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