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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 78/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

O presente projeto de extensão intitulado "O emprego doméstico e as relações de gênero no mundo 

do trabalho: o empoderamento das mulheres e a busca da igualdade" atende a linha de extensão 

Educação profissional e nas áreas temáticas Trabalho e Educação e duas áreas temáticas do Plano 

Nacional de Políticas para Mulheres: "Igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica" e 

"Educação para igualdade e cidadania" e se aprovado visa atender às mulheres do município de 

Ituiutaba que estejam atuando no emprego doméstico, com ou sem carteira assinada visando 

trabalhar com três pontos articulados: educação, direito e igualdade. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Por tratar-se de projeto de extensão, o mesmo se justificou ao propor um trabalho de grande 

importância para o referido público - empregadas domésticas (entende-se aqui, mensalistas, 

diaristas e/ou outras formas de relação de trabalho que possam surgir), do município de Ituiuitaba 

(MG) visando à garantira de direitos. Trata-se de atividade que integrará o Núcleo de Estudos 

Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, coordenado pela professora apresentadora 

da proposta. A apresentação deste projeto atendeu ao próprio edital do PEIC que objetiva 

"contribuir para a formação de todos os envolvidos, por meio da troca de saberes e experiências 

entre a UFU e a sociedade; desenvolver ações para atendimento das necessidades da sociedade, 

inclusive em instituições parceiras; estimular a realização de projetos que integrem diferentes áreas 

do conhecimento; incentivar o envolvimento de discentes da UFU nas ações de extensão, mediante 

apoio com bolsas de extensão". 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres que estejam 

atuando no emprego doméstico com ou sem carteira assinada visando trabalhar em três pontos 

articulados: educação, direito e igualdade. 

Objetivos Específicos: 1) Promover o empoderamento das mulheres que atuam no emprego 

doméstico por meio da educação continuada; 2) Possibilitar o acesso às informações sobre 

direitos sociais garantidos à esta categoria em particular; 3) Dar visibilidade a estas 

trabalhadoras na busca efetiva da garantia e promoção da igualdade; 
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PERFIL DO BOLSISTA: 

Espera-se que o bolsista seja comprometido com a temáticas do projeto – igualdade, gênero,  

empoderamento feminino; que tenha disponibilidade para atuar no projeto; tenha interesse em 

estudar.  

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Os(as) bolsistas selecionados(as) serão responsáveis pelos encontros que serão realizados durante a 

vigência do projeto. Também serão responsáveis pela elaboração da documentação pertinente ao 

projeto e estudos teóricos, visando a elaboração de artigos.  

 

CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

Dentro do perfil desejado, o projeto espera contribuir para o desenvolvimento pessoal e estudantil 

do bolsista, possibilitando ao mesmo que se aproxime da realidade social de Ituiutaba (MG), o que 

e essencial dentro do curso de Serviço Social.  

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. Para tanto, 

serão utilizadas fichas de avaliação e observações realizadas por alunos e pelos coordenadores do 

Programa, Projetos e subprojetos. 

 

Uberlândia, 25 de setembro de 2017. 


