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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 58/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

O campus UFU-Monte Carmelo é uma unidade de expansão que oferece 5 cursos de graduação. 

Dentro do contexto de descentralização da toma de decisões foi estabelecida a Comissão de Cultura 

da UFU-Monte Carmelo ligada a DICULT/PROEXC que visa desenvolver, executar e apoiar ações 

culturais neste campus.  

 

JUSTIFICATIVA: 

A comissão de cultura do campus UFU-Monte Carmelo em seu trabalho de fomentar ações 

culturais necessita de apoio nas atividades referentes a atividades administrativas, de 

documentação, divulgação, cotações de preços, operação de equipamentos audiovisuais entre 

outros. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL 

Auxiliar a Comissão de Cultura do campus UFU-Monte Carmelo em quaisquer atividades 

relacionadas com as ações culturais desenvolvidas no campus UFU-Monte Carmelo. 

ESPECÍFICOS 

Auxiliar na elaboração de materiais relativos aos projetos culturais, montagem de 

equipamentos, cotações de preços, manutenção de arquivos, encaminhamento de documentos e 

demais atividades solicitadas pela Comissão de Cultura do campus UFU-Monte Carmelo. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

•Ser comunicativo(a) e ter facilidade para lidar com o público interno e externo da UFU;  

•Domínio da Língua Portuguesa (leitura e redação),  

•Conhecimento em informática (Word; Excel, PowerPoint);  

•Disposto(a) a desenvolver atividades em equipe;  

•Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas. 
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Confecção de documentos; 

Diagramação de peças publicitárias(Mídia impressa e Digital); 

Auxiliar na preparação de ambientes para a realização de eventos; 

Operar equipamentos de audiovisual; 

Fazer o intercâmbio de informações entre a Comissão de Cultura e a comunidade acadêmica e 

externa; 

 

 

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

A participação do discente como bolsista da Comissão de Cultura do campus UFU-Monte Carmelo 

ampliará seu conhecimento e formação como agente cultural ampliando o campo de possibilidades 

de sua atuação como profissional. 

 

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, 28 de agosto de 2017. 


