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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA  PARA O PROGRAM  
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 
FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO-2022 

 
EDITAL no 001/2022 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O programa (siex 500013) PECUÁRIA DO SERTÂO, 
Aprimoramento e capacitação de produtores, alunos e técnicos em práticas de produção para o 
Norte de Minas  
 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 (um/uma) bolsista para desenvolver 
atividades relacionadas às demandas DO programa (siex 500013)PECUÁRIA DO SERTÂO, 
Aprimoramento e capacitação de produtores, alunos e técnicos em práticas de produção para o 
Norte de Minas  
 
Número de vagas = 01 (uma vaga aços afirmativas) 
 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 23/02/2022 a 04 de março de 2022 (16:00) 

2. Local: email prof Eduardo R Duarte: duartevet11@gmail.com 
 
Carga Horária de atividades: 20 horas semanais, com disponibilidade para eventuais 
atividades no turno noturno eem alguns finais de semana.  

 
3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de maio/junho (2019) a fevereiro (2020) (inclusive 

julho). 
 
4. REQUISITOS:  
5. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
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 com 
notas das disciplinas de parasitologia e Praticas de crias de ruminantes).  
5.4 Currículo Lattes-CNPq - contendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
5.5 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: 04 de março – as 16 horas,  sala teams- e 
forms,  link a ser divulgado para os candidatos posteriormente 
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Cronograma de atividades: 
 
16h - Apresentação dos candidatos.  
16:10 - Início da prova escrita. 
17h10 - Término da prova escrita.  
17:10  - Início das entrevistas  
 
Observações: 
 
*O candidato que não se apresentar até às 16:00 será desclassificado.  
**O candidato que não comparecer a uma das etapas será desclassificado.  

 
 

7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 
 

 Estar matriculado no curso  Zootoecnia ICA/UFMG (a partir do 3º período); 
 Ser integrante do Grupo de estudo de Microbiologia e Parasitologia do ICA/UFMG 
 Ter sido aprovado nas disciplinas de Parasitologia e Praticas de Cria de Ruminantes. 
 Ser bolsista nível 1 da FUMP 
 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 XXII Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor. 
B) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2019. 
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:  

Organizar, gerenciar, disseminar e atuar junto ao Centro de Extensão e ao Cedecom do Instituto 
de Ciências Agrárias, ampliando e aprimorando suas atividades técnicas, visando à difusão e 
democratização da informação na interação entre os docentes, discentes, técnicos 
administrativos e público externo à Unidade. 
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Objetivos Específicos:   

a)Promover diálogo permanente com a comunidade acadêmica interna à Instituição; 
b)Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão universitária como 
um dos parâmetros de avaliação da própria universidade; 
c)Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 
conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e 
social; 
d) Incentivar ativamente os discentes na participação de eventos e ações sociais; 
e) Colaborar com uma formação acadêmica crítica e comprometida com as questões sociais, de 
modo a articular conteúdos apreciados em sala de aula com as atividades de extensão 
desenvolvida;  
f) Mobilizar docentes, discentes, colaboradores e comunidade sobre questões sociopolíticas, 
culturais e ambientais; 
g) Elaborar e Implantar Gestão de Programas e Projetos de Responsabilidade Social; 
h) Promover cursos aos graduandos como oportunidade de complementação do conhecimento 
acadêmico; 
i)Oferecer oportunidade de acesso a conhecimentos científicos, práticos e de informações 
gerais, fazendo o intercâmbioentre FPS e Comunidade Externa; 
j)Propor cursos de qualificação profissional vinculado aos cursos de graduação desenvolvidos 
na IES; 
k)Estimular e apoiar o corpo docente e discente na publicação e divulgação de suas produções 
científicas; 
l)Estimular as ações coordenadas de gestão participativa no âmbito do Cenex e Cedecom; 
m)Estimular as ações coordenadas de gestão participativa. 
 
Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) -40 pontos. 
2- Avaliação escrita – 30 pontos. 
3-Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão (comprovado no currículo 
apresentado) -20 pontos. 
4- Entrevista/arguição - 10 pontos 
 
 
 
 

Montes Claros, 23 de fevereiro de 2022 
 
 

Professor(a) Eduardo Robson Duarte 
Coordenador(a) O programa (siex 500013) PECUÁRIA DO SERTÂO, Aprimoramento e 
capacitação de produtores, alunos e técnicos em práticas de produção para o Norte de Minas  

 


