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EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA APOIO  

 

À GESTÃO DA EXTENSÃO– 2022 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO/CENEX 

FOMENTO DE BOLSAS PARA APOIO À GESTÃO DA EXTENSÃO-2021 

 

EDITAL no PBEXT 2022 –EDITAL- PROEX nº 02/2020  
 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFMG 

 

Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de 01 (um/uma) bolsista e 01 acadêmico 

voluntário para desenvolverem atividades relacionadas às demandas do projeto 

INFORMAÇÕES QUE VALEM LEITE – SIEX 400198. O projeto faz parte do 

programa - “PECUÁRIA DO SERTÂO, Aprimoramento e capacitação de produtores, alunos e 

técnicos em práticas de produção para o Norte de Minas Gerais -SIEX 500013” 

 

Número de vagas = 01 (uma) bolsista (PROEX 01/2021). 

                              = 02 (duas) voluntários (PROEX 09/2020).  

 

1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 02/03/2022 a 11/03/2022 

2. Local: Enviar por e-mail: nutriobasica@gmail.com 

 

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

atividades no turno noturno em alguns finais de semana.  

 

3. PERÍODO DA BOLSA: Vigência de março (2022) a fevereiro (2023) (inclusive 

julho). 

 

4. REQUISITOS: Discentes de Agronomia e Zootecnia da UFMG. 

 

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

enviados até dia 11/03 de 2022 no e-mail (nutriobasica@gmail.com). 

 

5.1 Preenchimento de ficha de inscrição disponível no Anexo 1. 

5.2 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. 

 

 

6. DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO: 14/03/2022 as 14 horas, sala Microsoft 

Teams, link a ser divulgado para os candidatos, posteriormente. 
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7. PRÉ-REQUISITO PARA INSCRIÇÃO: 

 

• Estar matriculado nos cursos de Agronomia e Zootecnia do ICA/UFMG (a 

partir do 5º período);  

• Estar disposto a participar de atividades teóricas e prática na área de 

bovinocultura de leite; 

• 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 da elaboração de material técnico-científico na área de bovinocultura de leite 

B) Participar de visita técnicas a propriedades rurais inseridas no projeto (SIEX 400198) e 

programa (SIEX 500013). 

C) Auxiliar as atividades de coleta, armazenamento e avaliação dos dados zootécnicos das 

propriedades rurais previstas no item 8 B.  

D) Participar das atividades do XXII Encontro de Extensão, devendo apresentar trabalho 

como autor ou coautor. 

E) Participar da Jornada de Extensão do ICA/2022 

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

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

Centro de Comunicação (CECOM) do ICA/UFMG; 

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

 

8.1 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:  

Desenvolver a habilidade de comunicar adequadamente com produtores rurais, coletar 

informações de interesse zootécnico e elaborar materiais para difusão tecnológica na área de 

bovinocultura. 

 

Objetivos Específicos:   

1. Participar da organização e elaboração de material didático, tais como cartilhas, livretos 

e apostilas, bem como vídeos direcionado para produtores rurais. 

2. Desenvolver o treinamento de revisão bibliográfica e redação técnico-científica. 

3. Desenvolver a habilidade de comunicação com produtores rurais e colaboradores. 
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4. Oportunizar a participação dos estudantes do curso de Agronomia e Zootecnia em 

visitas a propriedades rurais para acompanhamento de levantamento de dados 

zootécnicos. 

5. Desenvolver a prática de armazenamento e tabulação de dados zootécnicos.  

6. Desenvolver as atividades de organização de palestras e cursos virtuais e presenciais 

para a capacitação de produtores rurais e colaboradores na área de bovinocultura.  

 

Critérios para seleção: 

1-Avaliação por meio do Rendimento Global Semestral (RSG) -40 pontos. 

 

3-Experiência em atividades de ensino, pesquisa e extensão, participação em grupos de estudos 

comprovado no currículo apresentado -20 pontos. 

 

4 – Experiência em atividades de extensão e pesquisa do Grupo de Estudo em Gado de Leite 

(GREGAL) – 20 pontos 

 

4- Avaliação escrita - referente aos assuntos abordados no item 7 – 20 pontos 

 
 

 

 

Montes Claros, 02 de março de 2022. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Professor Mário Henrique França Mourthé 

Coordenador(a) do Projeto- INFORMAÇÕES QUE VALEM LEITE – SIEX 400198. 
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