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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 52/2018 

ANEXO I 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

As ações previstas neste Plano de Trabalho possuem como articuladores comuns a efetivação 

de forma indireta dos quatro indicadores estruturantes do Projeto DIST-SHOPPING PARK, a 

saber: Indicador 01: Desenvolvimento e Governança Territorial, Indicador 02: Dinamização 

Econômica, Indicador 03: Promoção Sociocultural e Indicador e 04: Gestão Ambiental. Trata-se 

de ações práticas realizadas na comunidade do bairro Shopping Park, com vistas ao 

empoderamento comunitário e complementação na formação acadêmica do bolsista de extensão. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Este plano de trabalho justifica-se pela contribuição da atividade de extensão à formação de 

discentes dos cursos de graduação da Universidade Federal de Uberlândia, por meio do 

referenciamento social de suas práticas e saberes no Bairro Shopping Park, com vistas ao 

desenvolvimento da formação e do protagonismo destes estudantes e a transformação da realidade 

social da comunidade.  

 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 

Promover o desenvolvimento integrado e sustentável do território e dos sujeitos que o 

compõem, a partir de ações que promovam a autonomia do sujeito e a sustentabilidade, em 

todas as suas dimensões, do território. 

 

ESPECÍFICOS 

 Desenvolvimento de atividades práticas direcionadas para ações de governança 

territorial, gestão ambiental, dinamização econômica e promoção sociocultural do 

território do bairro Shopping Park; 

 Propiciar espaços e práticas de reuniões para o fortalecimento da rede social dos oito 

empreendimentos habitacionais, situados no Bairro Shopping Park em Uberlândia/MG;  

 Contribuir para a apropriação dos espaços construídos, ampliando a concepção de 
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moradia para a totalidade do empreendimento;  

 Promover o desenvolvimento local, a partir de iniciativas que envolvam o fomento de 

políticas públicas;  

 Desenvolver ações norteadas pela promoção da sustentabilidade ambiental, econômica  e 

sociocultural dos empreendimentos habitacionais;  

 Contribuir para a criação de vínculos comunitários por meio de atividades de 

desenvolvimento e da prática da cultura popular (oficinas lúdicas de educação, cultura, 

arte, esporte e lazer), valorizando elementos da própria cultura e vivência das crianças e 

adolescentes envolvidas nas atividades. 

 Promover ações direcionadas ao conhecimento e reconhecimento de direitos humanos e 

justiça como forma de enfrentamento da violência.  

 Implementar e fortalecer ações de apoio à educação formal como estratégia de 

desenvolvimento do sujeito e erradicação da evasão escolar ou do fracasso escolar;  

 Desenvolver de ações que resgatem, registrem e documentem a história do bairro e dos 

sujeitos.  

 Implementar e fortalecer ações de desenvolvimento que promovam o empoderamento e 

o protagonismo social;  

 Contribuir para elaboração de metodologia de pesquisa e de desenvolvimento processual 

a ser direcionado para o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal.  

 Contribuir para a publicação de artigos técnico-científicos sobre a experiência formativa 

dos envolvidos no processo.  

 Auxiliar na Publicação de um livro sobre o DIST e na produção de um vídeo-

documentário sobre o DIST. 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

O bolsista necessita apresentar proatividade ; disposição e disponibilidade para o trabalho 

comunitário no bairro Shopping Park. Cumprindo os pré-requisitos elencados abaixo: 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFU; 

 Disponibilidade horária de 20 horas semanais; 

 Compatibilidade horária de acordo com a demanda do projeto; 

 Ser comunicativo (a) e ter facilidade para lidar com o público; 

 Não ser beneficiário(a) de bolsas remuneradas no âmbito da UFU ou de qualquer outra 
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entidade pública ou privada, exceto auxílio moradia e/ou alimentação. 

 Atender ao disposto no Item “Atividades a Serem Desenvolvidas”, detalhado abaixo. 

 Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas;  

 Interesse em trabalhar com a comunidade do Bairro Shopping Park;  

 Habilidade em relacionamentos interpessoal;  

 Compromisso ético no ambiente profissional;  

 Pontualidade e assiduidade;  

 Criatividade e iniciativa na organização de atividades realizadas;  

 Disponibilidade para participar de eventos em finais de semana e/ou em horários 

alternativos, quando necessário; 

 Habilidade para ministrar oficinas  de educação, cultura, arte, esporte e lazer (para bolsistas 

ministrantes) 

 Habilidade na elaboração e execução de plano de aulas (para bolsistas ministrantes); 

 Conhecimentos didáticos pedagógicos para atuar como ministrante das oficinas (para 

bolsistas ministrantes) 

 Habilidade na elaboração e execução de Plano de Comunicação e Marketing (para bolsistas 

de assessoria de comunicação e marketing) 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

  Bolsistas ministrantes de atividades de Educação, Cultura, Arte e Esporte e lazer: 

 Planejar e ministrar oficinas de educação, cultura, arte, esporte e lazer para crianças, 

adolescentes e adultos do bairro Shopping Park conforme cronograma já estruturado pelo 

projeto DIST. 

 Acompanhar atividades que forem realizadas pelos alunos participantes das oficinas em 

outras localidades de acordo com cronograma a ser estruturado pelo projeto. 

 Participar ativamente do processo de matrículas, organização dos espaços para as aulas, 

organização de materiais a serem utilizados nas oficinas. 

 Responsabilizar-se pela organização dos espaços físicos antes e após as oficinas a serem 

desenvolvidas; 

 Controlar a frequências dos alunos nas atividades realizadas; 
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 Participar das atividades de formação e capacitação realizadas pelo projeto DIST-

SHOPPING PARK; 

 Participar de reuniões semanais com coordenadores comunitários de projetos; 

 Realizar adequações em planejamentos de oficinas quando solicitado pelos coordenadores; 

 Preencher Planilhas e Relatórios de atividades mensais; 

 Realizar registros fotográficos das atividades que estiver realizando. 

 Acompanhar alunos ao banheiro, ao beber água e outras necessidades, quando necessário. 

 Recepcionar e acolher os alunos nas atividades, bem como, realizar a entrega dos alunos a 

pais e responsáveis.  

 

 Bolsista de Comunicação e Marketing para Empreendimentos Comunitários: 

 Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar 

informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os 

acontecimentos. Fazer seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a 

serem divulgadas nos meios de comunicação. Desenvolver propaganda e promoções. 

Implantar ações de relações públicas, planejar e executar cerimonial e assessoria de 

imprensa. 

 Coletar diariamente os assuntos a serem elaborados, escrever materiais especiais, 

comentários sobre os fatos e suas causas, resultados e possíveis consequências. Selecionar, 

revisar, preparar materiais para publicação na página do Projeto Dist e posteriormente em 

seu site; 

 Fotografar e gravar imagens diárias das atividades do Projeto DIST-SHOPPING PARK, 

bem como, organizar o acervo com a correta identificação de data e atividade.  

 Editar diariamente publicações impressas e eletrônicas para divulgação das ações do 

projeto; 

 Selecionar, divulgar e arquivar diariamente a comunicação feita a respeito da instituição 

nos meios impressos e eletrônicos; 

 Manter contato com a imprensa externa fornecendo dados, materiais, marcando entrevistas. 

Criar ou executar desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico;  

 Auxiliar na Organização de eventos internos e externos (exposições, concursos, programas 

de visitas, recepções, coletivas de imprensa etc).  

 Auxílio na coordenação e realização de cerimonial.  
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 Elaborar roteiros a partir de sinopse definindo o texto final a ser narrado, sugerindo 

imagens e ambientes para site e páginas do Projeto DIST-SHOPPING PARK; 

 Selecionar e comutar diariamente a sequência de imagens a ser enviadas para site e páginas 

do Projeto DIST; 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

 Participar, conforme a política interna do Projeto DIST, de cursos, eventos, convênios, 

comissões e programas de ensino, pesquisa e extensão; 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

de informática; 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

 Auxiliar na construção de logomarcas, banners, panfletos e materiais de divulgação do 

Projeto DIST-SHOPPING PARK; 

 Apresentar Semanalmente ao Gestor Adjunto de sua área relatório contendo todas as 

atividades/produtos/resultados realizados na semana;  

 

 

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

Oportunidade de complementação da formação pessoal e profissional, pela participação em 

projetos de extensão, articulados com o ensino e a pesquisa, permitindo estabelecer uma relação 

teoria /prática, interagindo com a sociedade e garantindo uma formação mais geral e ampliada, 

contribuindo assim para a formação geral, ampliada e cidadã do estudante da UFU. Propiciar a 

participação do estudante em espaços de integração do ensino, pesquisa, extensão. Facilitar e 

referenciar, a identificação do bolsista e seu papel social e de sua formação técnica/acadêmica. 

 

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, 08 de junho de 2018. 
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