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EDITAL/UFU/PROEXC/ N° 44/2017 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO: ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 

INTRODUÇÃO: 

O presente plano de trabalho integra as ações desenvolvidas pelo Programa Institucional de 

Extensão “Ações Formativas Integradas” de apoio ao ingresso do estudante ou egresso do Ensino 

Médio da Rede Pública no Ensino Superior. A inserção de discentes de graduação da UFU, 

especialmente licenciados, visa contribuir para o aprimoramento da formação do graduando da 

Universidade. O Programa AFIN foi criado em 2015 e visa organizar em rede experiências já 

existentes na Universidade Federal de Uberlândia, fortalecê-las e ampliá-las. Além das aulas 

ministradas pelos discentes da UFU para os estudantes e egressos do Ensino Médio, o Programa 

objetiva também, em curto prazo, a produção de materiais didático-pedagógicos para apoio do 

desenvolvimento das aulas, que abranja a integralidade dos conteúdos exigidos pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), com a participação dos discentes selecionados nesta 

produção. Desta maneira, o Programa AFIN constitui-se em um programa de ações integradas tanto 

para o discente da UFU, quanto para o estudante e/ou egresso do ensino médio.  

 

JUSTIFICATIVA: 

A atividade extensionista é um dos principais pilares da formação universitária e, ao lado do ensino 

e da pesquisa, integra o eixo indissociável para uma formação consistente. Neste sentido, é 

importante a promoção pela Universidade de possibilidades que permitam aos seus discentes 

envolver-se em ações de extensão com elevado potencial formativo. Outro aspecto considerável  é 

a interação dialógica possibilitada pela extensão entre a Universidade e Comunidade. De fato, por 

este intermédio é possível estabelecer um processo em que o discente da Universidade aperfeiçoe 

seu processo formativo, atendendo a uma necessidade real de determinado grupo social. Neste 

processo ocorre a importante troca de saberes, ao mesmo tempo em que permite à Universidade 

referenciar socialmente sua prática. Tem-se então, ganhos significativos e avanços do fazer 

universitário no sentido de contribuir para uma Universidade Pública, Gratuita, de Qualidade e 

voltada para o atendimento das necessidades sociais identificadas em sua região de abrangência. 

Indubitavelmente, ações de apoio ao ingresso no Ensino Superior são uma das importantes 

demandas da comunidade, cujo atendimento pode se dar por meio de um programa de extensão 

com impacto formativo de grande relevância para o próprio discente da UFU.  
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OBJETIVOS: 

1.1 O Programa AFIN visa propiciar mais uma possibilidade de aprimoramento do discente 

de licenciatura da UFU, por intermédio da oferta de Apoio ao Ingresso do estudante ou 

egresso do ensino médio em curso ou concluído, integralmente, na Rede Pública de 

Ensino. Seu objetivo geral é ampliar o acesso de estudantes da rede pública à UFU.  

 

1.2  Objetivos Específicos. 

- Apoio aos estudantes do 3º ano ou egressos do Ensino Médio da rede pública. 

- Contribuir para a formação dos discentes da Universidade Federal de Uberlândia que 

atuarão no Programa AFIN. 

- Desenvolver atividades de apoio a discentes da Universidade Federal de Uberlândia, 

conforme seleção da DIASE/DIRES/PROEX/UFU e/ou PROGRAD/UFU, que buscam 

complementação e atividades de reforço relativas a conteúdos de acordo com sua área de 

formação. 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

O discente da UFU deverá estar regularmente matriculado, preferencialmente, em cursos de 

licenciatura. Apresentar domínio relativo sobre o conteúdo de sua área de formação. Ser 

comunicativo. Ter capacidade de trabalhar em grupo e realizar melhorias junto ao programa AFIN.  
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METAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Metas Atividades Pessoal Envolvido 

Ministrar aulas do 

conteúdo específico 

no Programa AFIN 

Estudos, pesquisas, planejamento e reuniões 

para orientação da prática pedagógica. 

Planejamento e execução de eventos extraclasse 

Coordenadores do 

Programa AFIN, 

professores bolsistas, 

voluntários e equipe 

ESEXC. 

Apoio na elaboração 

do Projeto pedagógico 

do Programa AFIN 

- Acompanhar e aplicar todas as orientações 

fornecidas pelo Instituto Nacional de Estudos  

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 

Coordenadores do 

Programa AFIN, 

professores bolsistas, 

voluntários e equipe 

ESEXC. 

Apoio em atividades 

técnico-pedagógicas 

- Auxílio no processo seletivo via edital, para  

seleção de alunos e egressos da rede pública 

para compor as turmas do Curso AFIN. 

- Controle de frequência dos alunos do Curso 

AFIN, relatórios, remanejamentos, 

desligamentos ou chamada de alunos em lista 

de espera. 

Coordenadores do 

Programa AFIN, 

professores bolsistas, 

voluntários e equipe 

ESEXC. 

 

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

Aprimoramento na sua formação de licenciado para atuação profissional. Capacidade de produzir, 

executar e avaliar estratégias de ensino-aprendizagem. Aprimoramento de sua capacidade de 

comunicação.  

 

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. 
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