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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 77/2017 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO:  A presente proposta visa contribuir com melhorias acerca da comunicação, pretendida pela 

Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU, com a sociedade. Esta proposta se justifica considerando que todas as 

atividades desenvolvidas no âmbito da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC) devem ser levadas ao 

conhecimento da sociedade em atendimento a diversos aspectos. Primeiramente, o conhecimento de tais atividades 

contribuirá para decisão de estudantes em fase de definição do seu curso de graduação. Considera-se que a divulgação 

de forma mais elaborada, que utiliza metodologias que potencializam a clareza e agucem a curiosidade do internauta, 

estimulará mais estudantes a se interessarem por cursos de 3º grau. Como a forma mais ampla de divulgação atual é 

utilizando a internet, esta proposta buscará entender como a sociedade percebe as páginas da FEMEC. Nesta proposta, 

serão ouvidos estudantes do Ensino Médio, da cidade de Uberlândia para os quais serão oportunizadas atividades nos 

laboratórios e salas de aula dos cursos de graduação da FEMEC e por isto um dos estudantes que se candidatar a 

bolsista, neste projeto, deve conhecer bem a faculdade,  seus cursos, seus laboratórios. Outro aspecto importante é que 

um dos objetivos do Projeto é utilizar metodologias jornalísticas, de design de páginas e, por fim, traduzir as páginas da 

FEMEC. Assim os candidatos a bolsistas deverão contemplar dois perfis distintos: um dos estudantes deve conhecer 

bem a FEMEC e deve ter habilidade para efetuar programação de computadores, e o outro candidato a bolsista deve ter 

a capacidade de tratar as percepções dos estudantes do Ensino Médio utilizando metodologias jornalísticas visando a 

melhoria da capacidade de comunicação dos textos e disposição dos mesmos nas páginas da FEMEC que estão 

disponibilizadas na internet. 

 

CANDIDATO A BOLSISTA 1 

 

JUSTIFICATIVA: Considerando que é objetivo do Projeto identificar melhorias e efetuar a tradução das páginas 

da web, da FEMEC, utilizando informações acerca das percepções dos estudantes do ensino médio é fundamental que 

o candidato a bolsista conheça muito bem os cursos de graduação da FEMEC, e, os laboratórios vinculados à 

faculdade. Adiciona-se fundamental conhecimento acerca de programação de computadores para que o bolsista possa 

efetuar modificações nas páginas da FEMEC. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL Contribuir com a implementação das melhorias e tradução das páginas da FEMEC 

 

ESPECÍFICOS 

- Auxiliar na aplicação das atividades para levantamento das informações junto aos estudantes 

do ensino médio; 

- Contribuir para tabulação dos dados levantados; 

- Acompanhar os estudantes do Ensino Médio nas etapas de visitação aos laboratórios e 
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participação de aulas dos cursos de graduação da FEMEC. 

- Implementar as melhorias e tradução da páginas utilizando linguagem de programação na 

web. 

- Elaborar relatório final das atividades 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: - Ser estudante de algum dos três cursos de graduação da Faculdade de 

Engenharia Mecânica, para conhecer todos os laboratórios da FEMEC, e saber programar 

computadores. 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Aplicação das atividades para levantamento das informações junto aos estudantes do ensino 

médio; 

- Tabulação dos dados levantados; 

- Acompanhamento dos estudantes do Ensino Médio nas etapas de visitação aos laboratórios 

e participação de aulas dos cursos de graduação da FEMEC. 

- Implementação das melhorias e tradução das páginas utilizando linguagem de programação 

na web. 

- Confecção de relatório Final 

 

 

 

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

A participação do estudante contribuirá com sua formação acadêmica, pois terá oportunidade de 

aprofundar conhecimentos acerca das atividades desenvolvidas em todos os laboratórios da 

FEMEC, possibilidade de praticar atribuições pertinentes aos engenheiros além de ter oportunidade 

de compartilhar seus conhecimentos com estudantes do Ensino Médio o que contribui com sua 

formação como cidadão. 
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CANDIDATO A BOLSISTA 2 

 

JUSTIFICATIVA: Considerando que é objetivo do Projeto é identificar melhorias e efetuar a tradução das páginas 

da web, da FEMEC, utilizando informações acerca das percepções dos estudantes do ensino médio é fundamental que 

o candidato a bolsista, neste projeto, deve conhecer bem estas metodologias jornalísticas, ou seja, ser estudante do 

curso de Jornalismo da UFU e que já esteja apto a efetuar seu estágio supervisionado, conforme Projeto pedagógico do 

curso. 

 

OBJETIVOS:  

GERAL Contribuir para a implementação das melhorias e tradução das páginas da FEMEC 

 

ESPECÍFICOS 

- Auxiliar na aplicação das atividades para levantamento das informações junto aos estudantes do ensino médio; 

- Contribuir para tabulação dos dados levantados; 

- Acompanhar os estudantes do Ensino Médio nas etapas de visitação aos laboratórios e participação de aulas 

dos cursos de graduação da FEMEC. 

- Apontar as melhorias para as páginas da FEMEC com base nas metodologias jornalísticas.  

-Verificar e propor modificações caso as implementações das melhorias requeiram novas adequações 

- Elaborar relatório das atividades 

 

PERFIL DO BOLSISTA: - Ser estudante do curso de Jornalismo da UFU  e que já esteja apto a efetuar seu 

estágio supervisionado, conforme Projeto pedagógico do curso.  

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Aplicação das atividades para levantamento das informações junto aos estudantes do ensino médio; 

- Tabulação dos dados levantados; 

- Acompanhamento dos estudantes do Ensino Médio nas etapas de visitação aos laboratórios e participação de 

aulas dos cursos de graduação da FEMEC. 

- Elaboração de propostas de melhorias para as páginas da FEMEC com base nas metodologias jornalísticas.  

- Verificação e adequações nas modificações propostas caso as implementações das melhorias requeiram novas 

adequações. 

- Confecção de relatório acerca das atividades desenvolvidas 
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CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A)  

A participação do estudante contribuirá com sua formação acadêmica, pois terá oportunidade de 

aprofundar conhecimentos de como tratar e escrever utilizando metodologias jornalísticas acerca 

das atividades desenvolvidas em todos os laboratórios e cursos de graduação da FEMEC, 

possibilidade de praticar atribuições pertinentes aos Jornalistas, além de ter oportunidade de 

compartilhar seus conhecimentos com estudantes do Ensino Médio o que contribui com sua 

formação como cidadão. 

 

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. 
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