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EDITAL/UFU/PROEXC/ N°55/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

 

INTRODUÇÃO: 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) através da Diretoria de Extensão na busca por 

ações afirmativas e atividades externas ao âmbito físico dos campi da UFU, lança o Programa ZAPe 

Virtudes Empreendedoras, uma parceria da UFU com o Instituto Alair Martins que vem 

desenvolvendo este programa em muitos estados do país. O Programa tem como pilares oferecer aos 

nossos estudantes a oportunidade de se relacionar com a comunidade externa e especificamente com 

comunidades carentes da nossa cidade, objetivando o desenvolvimento das virtudes do público 

infanto-juvenil nas comunidades carentes e não carentes da cidade de Uberlândia.  

O programa consiste em aplicação de aulas presenciais e virtuais divididas em módulos 

relacionados ao tema, utilizando material didático impresso e plataforma digital.  
 

 
 

 

JUSTIFICATIVA: 

É papel da universidade pública fomentar programas que atenda às necessidades da comunidade 

externa. O programa proposto possibilita a valorização e troca de informações e saberes adquiridos na 

universidade por discentes e servidores envolvidos em sua aplicação. 

A Educação empreendedora e o potencial empreendedor da população brasileira são grandes 

desafios em nossa sociedade, a qual vive em turbulência de informações e um notório desequilíbrio 

socioeconômico. A partir do princípio de que tudo isso é uma cultura que precisa ser trabalhada, em 

especial com nossos adolescentes e jovens, acredita-se que por meio da aplicação do ZAPe – Virtudes 

Empreendedoras podem-se levar os discentes da UFU ao desafio de interagir com uma população 

carente ou não carente e assim terem a possibilidade de conhecer e contribuir com o desenvolvimento 

de uma nova visão que poderá nortear a vida de seus interlocutores. Frente à realidade dos jovens e 

adolescentes brasileiros estamos convencidos de que a Educação para o Empreendedorismo, emerge 

como um interessante tema a ser abordado frente a um mercado cada vez mais exigente e competitivo. 

Por meio de ferramentas específicas, a capacitação dos mesmos contribuirá diretamente com 

mudanças de paradigmas associadas à sua condição social e possibilidades de ascensão. Entendemos 

que o mesmo atende as diretrizes da extensão universitária onde a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão se faz presente na medida em que levamos o saber a campo e aplicamos na prática 

a teoria acumulada ao longo da formação cognitiva no ambiente acadêmico. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Contribuir para formação de jovens e adolescentes para a vida, com pilares no 

desenvolvimento de suas virtudes, apoiando o trabalho de cidadãos na consolidação de suas 

competências e habilidades.  

 

ESPECÍFICOS:  

I- Ofertar formação específica a jovens e adolescentes despertando suas habilidades para seu 

desenvolvimento cognitivo, social e econômico; 
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II- Ofertar formação, inclusive em serviço, dos educadores e coordenadores do projeto enquanto 

participantes das ações de ensino; 

III- Ofertar formação de discentes da UFU enquanto estagiários, participando como orientadores e 

observadores do projeto; 

IV- Atender à comunidade de baixa renda domiciliada na região do bairro Shopping Park incentivando 

os moradores a despertar suas qualidades e virtudes para promoção de seu potencial empreendedor. 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

a) Ser capaz de interagir com os profissionais do setor e com o público interno e externo.  

b) Domínio da língua portuguesa (leitura e redação).  

c) Conhecimento básico da língua inglesa (leitura e redação)  

d) Conhecimento em informática (Word; Excel, Internet html);  

e) Domínio de interatividade em mídias digitais;  

f)  Ter responsabilidade e sigilo nos dados manuseados e nas ações internas.  

g) Disposto(a) a desenvolver atividades em equipe;  

i)  Disposição para realizar atividades em campo (externas) e nos campi da UFU.  

 

 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

a) Auxiliar os educadores na execução de tarefas relativas à aplicação de conteúdos;  

b) Auxiliar os educadores nas tarefas relativas à produção e manutenção de conteúdo nas páginas 

eletrônicas da Dreamshaper.  

c) Organizar arquivos físicos e eletrônicos do Programa.  

e) Divulgar o material produzido nos mais diversos canais de comunicação, após orientação e 

aprovação da Diretoria de extensão;   

f) Auxiliar os trabalhos de montagem da Feira de encerramento das atividades; 
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CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO (A) 

A Proexc espera contribuir no processo de formação de discentes dos cursos de Administração, 

Ciências Sociais, Computação, Jornalismo e Pedagogia, ampliando a oportunidade de formação 

acadêmica/profissional desses alunos, uma vez que, posteriormente, eles terão condições de atuar em 

áreas que exijam a experiência que lhes agora oportunizada, junto à prática da aplicação de conteúdos e 

observação dos trabalhos realizados em campo.  

 

 

 

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. 

 

 

Uberlândia, 02 de agosto de 2017. 


