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Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários - CIEPS

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO

EDITAL/UFU/PROEX N° 06

A  Pró-reitoria  de  Extensão,  Cultura  e  Assuntos  Estudantis  da  Universidade 
Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 
inscrições para bolsistas de extensão e estabelece normas relativas à realização 
de processo seletivo, conforme quadro abaixo:

1. 
Candidatos Nº de vagas Carga 

Horária
Duração da 

bolsa de 
extensão

Local das 
atividades

Alunos de 
cursos da UFU

4 (total)

1- Pedagogia
3- Economia

20 horas
semanais

06 meses com 
possibilidade 

de prorrogação

CIEPS/PROEX/UFU

1.1. Pré-requisitos Gerais:

 Disponibilidade horária de 20 horas semanais.

 Compatibilidade horária de acordo com a demanda do Programa.

 Conhecimentos básicos de informática (processador de texto,  planilha de 
cálculo e banco de dados).

 Estar cursando a partir 3º. período dos cursos de graduação.

1.2. Pré-requisitos específicos:

 Disponibilidade para trabalhar semanalmente sendo que as quintas feiras 
temos atividade fixa à tarde, das 17h as 19h e, eventualmente, aos sábados 
para realização de atividades de formação e comunitárias. 

 Boa redação.

 Pontualidade.

 Assiduidade.

2. Inscrições:

2.1 Período: 10, 11 e 14/03/2011.
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Para fazer  a Inscrição é necessário preencher a  Ficha de Inscrição,  anexo I 
do  Edital e  entregá-la  em  horário  comercial,  juntamente  com  toda  a 
documentação exigida,  nas datas acima especificadas, no seguinte endereço: 
Cieps/Proex/UFU:  Av.  Francisco  Vicente  Ferreira,  560  –  B.  Santa  Mônica  – 
Uberlândia/MG – Cep. 38408-102. 

2.2. Dúvidas/Contatos: 

• Sirle – (34) 3238-0647 ou (34)9166-0164

• Silvio – (34) 3238-0647 – Segunda e quinta: 10h às 12h. Terça, quarta e 
Sexta (Manhã 8h às 12h).

• Estevão – (34) 3238-0647 – Segunda a Sexta das 13h30m às 16h30m. 
                                                                           
3. Documentos para a inscrição:

 Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I do edital).
 Comprovante de matrícula.
 Quadro de compatibilidade horária.
 Cópia da Cédula de Identidade.
 Cópia do CPF.
 Currículo  Lattes  resumido,  últimos  dois  anos,  com  documentos 

comprobatórios. 
 Histórico Escolar do curso de graduação (completo).
 Formulário de Cadastro do Bolsista (Disponível no Site PROEX )

Observações: As inscrições só serão aceitas mediante a apresentação 
da documentação exigida.

3.1. Para  inscrever-se,  o/a  candidato/a  à  bolsa  de  extensão  deverá  estar 
regularmente matriculado em curso da Universidade Federal de Uberlândia.

3.2.   A duração da bolsa de extensão é de seis  meses com possibilidade de 
prorrogação. 

 
3.3.  A  bolsa  de  extensão  terá  início  a  partir  da  assinatura  do  Termo  de 

Compromisso.

3.4. A bolsa de extensão poderá ser interrompida, de acordo com o previsto no 
Termo de Compromisso e:

1. Automaticamente ao término da bolsa de extensão.
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2. A qualquer tempo no interesse da Administração.
3. Pela  interrupção,  conclusão ou trancamento  de  matrícula  do  curso  de 

graduação. 

3.5.  O acadêmico  receberá,  mensalmente,  bolsa  de  extensão  no valor  de  R$ 
496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), por 20 horas semanais.
  
3.6.  As  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelos  bolsistas  de  extensão  serão 
descritas no Plano de Trabalho (Anexo II)

3.7. Ao final do projeto, o acadêmico receberá certificado, compatível com a carga 
horária prevista no termo de compromisso.

3.8. O candidato que já tenha sido bolsista de extensão por dois anos não poderá 
se inscrever.

4. O processo de seleção para bolsista de extensão constará de duas fazes:

4.1 Fases:

Fase 1 – Prova escrita – Data: 15/03/2011 – 14h às 16h30m – (eliminatória).

• Local  da  prova:  CIEPS  -  Av.  Francisco  Vicente  Ferreira,  560  –  Bairro 
Progresso. Cep. 38408-102. Uberlândia Minas Gerais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PEDAGOGIA ECONOMIA

1. Princípios  e  fundamentos 
pedagógicos da Educação Popular.

2. Fundamentos  do  Planejamento  de 
Ensino.

3. Princípios  e  fundamentos  básicos 
da Economia Solidária. 

1. Fundamentos de Contabilidade de 
balanços e custos.

2. Princípios  e  fundamentos  da 
Economia Solidária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
PEDAGOGIA – Conhecimentos Específicos
DOS SANTOS,  S.  V.  Abordagens do Processo de Ensino e Aprendizagem 
Disponível  em:  ftp://www.usjt.br/pub/revint/19_40.pdf.   Acesso  em 
02/03/2011.

Lourenço,  J.C.  Yurika,  V. Mori  A Importância da Pedagogia Progressista na 
Educação. Disponível  em: http://www.profala.com/arteducesp174.htm. 
Acesso em 02/03/2011.
ECONOMIA – Conhecimentos Específicos

http://www.profala.com/arteducesp174.htm
ftp://www.usjt.br/pub/revint/19_40.pdf
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• Equipe  de  professores  da  Faculdade  de  Economia,  Administração  e 
Contabilidade da USP. Contabilidade Introdutória. São Paulo: Atlas, 10. ed. 
2. reimpr. 2007.

• Gouveia, N. Contabilidade Básica. São Paulo: Harbra, 2º. Ed, 2001.
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ECONOMIA SOLIDÁRIA (ECONOMIA E PEDAGOGIA)
BBES (Brasil) O  que  é  Economia  Solidária.  Disponível  em: 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_oque.asp Acesso em 01 mar 2011.

MUÑOZ PALAFOX,G.H.;  OLIVEIRA,  A.R. Economia Solidária.  Disponível  em: 
http://www.cieps.proex.ufu.br/economia.htm Acesso em 01 mar 2011.

VEIGA,S.M.;  LIANZA,S.  Economia  Solidária  para  quê?  Disponível  em: 
http://www.fbes.org.br/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitst
art=10 Acesso em 01 mar 2011.

TOSCANO.L. Economia  Solidária:  um  projeto  popular.  Disponível  em: 
http://www.fbes.org.br/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitst
art=0 Acesso em 01 mar 2011.

O  Processo  de  Incubação.  Disponível  em: 
http://www.cieps.proex.ufu.br/processoincubacao.htm acesso em 01 mar 2011.
Observações: O candidato deverá trazer para a prova, caneta esferográfica azul, 
lápis e borracha. 

Fase 2 - Datas:  17/03/2011 e 18/03/2011 das 8h as 10h30m – entrevista com 
análise do quadro de compatibilidade horária e Currículo Lattes resumido dos dois 
últimos anos (eliminatória).

5. Do Resultado Final:

O  resultado  do  processo  seletivo  será  divulgado  até  21/03/2011,  nos  sites 
www.proex.ufu.br e www.ufu.br.

                                                                     Uberlândia, 10 de Março de 2011.

http://www.ufu.br/
http://www.proex.ufu.br/
http://www.cieps.proex.ufu.br/processoincubacao.htm
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=0
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=0
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=0
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=10
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=10
http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=396&dir=DESC&order=date&Itemid=216&limit=10&limitstart=10
http://www.cieps.proex.ufu.br/economia.htm
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_oque.asp
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº

O discente                                                                                         , preenchendo 
os  pré-requisitos  constantes  do  edital  n°06,  vem  requerer  inscrição  para  o 
Processo Seletivo para Bolsista de Extensão na Pró-reitoria de Extensão, Cultura 
e  Assuntos  Estudantis,  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  para  atuar  no 
PROGRAMA  DE  FORMAÇÃO  CONTINUDADA  COM  PROFISSIONAIS  QUE 
ATUAM NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA

Dados de Identificação
RG: CPF:
Filiação: Pai:
               Mãe:

End. dos pais:
Número: Complemento: Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Fones de contato:
End. residencial:
Número: Complemento: Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
E-mail:
Curso: Matrícula:
Período/Ano:

Termos em que pede deferimento.

                                                                      Uberlândia 10 de março de 2011.

____________________________
Assinatura do candidato

                                                                                                       
Via PROEX 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº: 
Edital Nº 06
Processo Seletivo:  PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUDADA COM PROFISSIONAIS 
QUE ATUAM NO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA - DIEBS

Via Candidato
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ANEXO II

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO

INTRODUÇÃO: 
O Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários - Cieps/Proex/UFU, 
foi institucionalizado no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, no dia 18 
de  setembro  de  2008,  em  reunião  ordinária  do  Conselho  de  Extensão,  Cultura  e 
Assuntos Estudantis – CONSEX.  O Cieps/Proex/UFU funciona  em prédio  próprio 
designado pela UFU na Av. Francisco Vicente Ferreira, n° 560, Bairro Progresso, CEP 
38408-102,  Uberlândia  -  MG.  De  acordo  com  o  seu  regimento,  o  Cieps/Proex/UFU 
realiza  suas  atribuições  institucionais  observando  os  princípios  da  legalidade, 
impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  economicidade,  eficiência,  solidariedade, 
alteridade, responsabilidade e gestão democrática. O  programa  de  incubação  de 
Empreendimentos  Econômicos  Solidários  -  EES destinados à  geração  de trabalho  e 
renda, bem como à melhoria da qualidade de vida dos seus membros e suas respectivas 
famílias, tem como fundamento institucional a realização da extensão universitária em 
articulação indissociável com a pesquisa e o ensino, sob a perspectiva da Economia 
Popular Solidária - EPS.  

JUSTIFICATIVA:
O presente projeto justifica-se à medida que até o momento não há no Município de 
Uberlândia,  políticas  públicas  municipais  destinadas  ao  apoio  de  grupos  populares 
geradores de trabalho e renda na perspectiva da Economia Popular Solidária, situação 
esta que torna relevante a atuação da UFU no contexto da Extensão Universitária. Desta 
forma, e tal como pode ser analisado acima, o presente plano de trabalho situa-se numa 
dimensão regional, na medida em que a participação do EES encontra-se articulada na 
ampliação e fortalecimento do Freps, tendo em vista potencializar a construção de redes 
de cadeias produtivas, bem como a luta pela implementação de políticas públicas para 
Economia  Popular  Solidária  na  região,  em  consonância  com  a  política  nacional 
implementada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério de Trabalho 
e Emprego – Senaes/MTE e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária – FBES. Outro 
aspecto relevante a ser considerado na presente justificativa é a que o referido plano de 
trabalho vem contribuindo nos processos de integração de políticas interministeriais por 
meio da inserção de cidadãos e cidadãs beneficiários/as do Programa Bolsa Família nos 
programas de geração de trabalho  e  renda na perspectiva  da  EPS,  uma vez que a 
comunidade  direta  e  indiretamente  afetada  neste  trabalho  trata-se,  justamente,  de 
pessoas que se encontram em significativas condições de vulnerabilidade social. Por 
outro lado, considerando que o Programa Nacional de Incubadoras - PRONINC dentro do 
qual  encontra-se  vinculado  o  Cieps/Proex/UFU  também  encontra-se  integrado  ao 
desenvolvimento das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional fomentadas 
pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS , o presente plano 
de trabalho deve contribuir  por  meio da  capacitação dos membros dos EES,  para o 
fortalecimento  da  difusão  dos  conceitos  e  práticas  no  cotidiano  das  políticas  de 
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segurança alimentar e nutricional.
F) Metodologia: Os processos de Incubação de Empreendimentos populares solidários 
são desenvolvidos por meio da implementação do Programa de Intervenção Crítica – 
PIC, desenvolvido pelo Cieps/Proex/UFU, o qual  consta de ações de pré-incuabação, 
incubação e  pós-incubação.  As  ações  de Incubação  são desenvolvidas  por  meio  da 
elaboração  de  diagnósticos  e  o  desenvolvimento  e  implementação  de  3  planos 
simultâneos,  de  acordo  com  as  características  do  empreendimento:  Plano  de  ação 
político-jurídica, Plano de Ação Sócio-Educativa e Plano de Ação de Sustentabilidade 
Econômica. 

OBJETIVOS: 
O presente  programa tem como objetivo  geral  contribuir  com o  desenvolvimento  da 
Economia Popular Solidária na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, de acordo 
com políticas estruturantes do governo federal destinadas a geração de trabalho e renda 
e segurança alimentar e nutricional dos segmentos populares da população brasileira.

PERFIL DO BOLSISTA:

1. Auxiliar na elaboração, digitalização e emissão de documentos institucionais: Ofícios 
Circulares, Memorandos Internos, Memorandos Circulares e e-mails.

2. Receber e protocolar documentos.
3. Contribuir com a elaboração da Ajuda Memória das reuniões do Programa.
4. Auxiliar na atualização e emissão de malas-diretas interna e externas.
5. Apreender e utilizar regularmente os programas on-line para emissão de requisições 

da UFU.
6. Arquivar documentos diversos e oficiais do Programa.
7. Auxiliar  de  forma efetiva  para  o  bom andamento  das atividades de incubação do 

CIEPS.
8. Trabalhar em parceria com todos os/as bolsistas do Programa; 
9. Registrar e manter atualizadas as atividades do CIEPS no SIEX/PROEX/UFU. 
10.Contribuir  com  a  emissão  de  Certificados  dos  Palestrantes,  Coordenadores  e 

Cursistas;
11.Auxiliar e participar de todas as atividades afins do Programa.
12.Contribuir  com a realização de pesquisa científica relacionada com a sua área de 

formação, na perspectiva da Economia Popular Solidária.
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METAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS   - Período da bolsa: 6 meses
Metas do Programa Atividades do Programa Carga  Horária 

total da bolsa
Pessoal  Envolvido  no 
Programa

Implantar  o  processo  de 
atendimento ao público e 
de  atividades  de 
secretaria do Cieps.

• Receber  treinamento 
para  operar  programas 
de  solicitação  interna  de 
pedidos da UFU.

• Organizar em sistema de 
rodízio  as  atividades 
cotidianas  de secretaria 
e  de  atendimento  ao 
público.

• Organizar  banco  de 
dados  e  cadastro  no 
SIEX.

20 horas 
semanais

Docentes,  servidores 
técnico-administrativos, 
discentes  bolsistas  e 
membros  da  comunidade 
externa  participantes  das 
atividades do CIEPS.

Atualizar  os  Planos 
Jurídicos de cada um dos 
empreendimentos 
incubados.

• Participação de curso de 
capacitação  interna  na 
área.

• Elaboração  de 
diagnóstico  e  plano  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.

• Elaborar,  assinar  e 
celebrar  os  Termos  de 
Cessão  dos 
equipamentos  que  serão 
destinados  à  cada  um 
dos  empreendimentos 
incubados.

Planejar  e  desenvolver 
coletivamente,  os Planos 
de  Sustentabilidade 
Econômica  2011,  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.  (Para 
estudantes de economia)

• Participação de curso de 
capacitação  interna  na 
área.

• Elaboração  de 
diagnóstico  e  plano  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.

• Implementação  e 
monitoramento  dos 
planos.

Planejar  e  desenvolver 
coletivamente,  os Planos 
Ação  Sócioeducativa 
2011,  de  cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados  (Para 
estudante de pedagogia).

• Participação de curso de 
capacitação  interna  na 
área.

• Elaboração  de 
diagnóstico  e  plano  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.

• Implementação  e 
monitoramento  dos 
planos.

Monitorar  o • Participação de curso de 
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desenvolvimento  dos 
Planos  de 
Sustentabilidade 
Econômica  e  de  ação 
Sócioeducativa  2011,  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.

capacitação  interna  na 
área.

• Elaboração  de 
diagnóstico  e  plano  de 
cada  um  dos 
empreendimentos 
incubados.

• Implementação  e 
monitoramento  dos 
planos.

Organização e realização 
de  Feiras  de  Economia 
Solidária  promovidas  em 
parceria  com a  entidade 
de  apoio  a  EPS,  Ação 
Moradia,  Freps,  os 
Fóruns  estadual  e 
nacional  de  Economia 
Solidária. 

• Participação em reuniões 
periódicas com o Freps e 
demais  entidades 
parceiras.

• Participação  em 
elaboração  dos  projetos 
dos  eventos  com  a  sua 
respectiva  programação 
e organização.

• Participação da avaliação 
do projeto realizado.

Realizar  um  seminário 
local  ou  regional  de 
Economia  solidária  em 
parceria  com o Freps,  a 
Ong  Ação  Moradia  – 
Economia  solidária,  a 
PROEX  e  as  unidades 
acadêmicas  da  UFU, 
para  promover  a 
capacitação  de  recursos 
humanos  em  Economia 
Solidária

• Participação em reuniões 
periódicas com o Freps e 
demais  entidades 
parceiras.

• Participação  em 
elaboração  dos  projetos 
do  evento  com  a  sua 
respectiva  programação 
e organização.

• Participação da avaliação 
do projeto realizado.

Elaborar  pelo  menos  3 
artigos  científicos  e 
apresentar  os  mesmos 
em  eventos  científicos 
das  áreas  afins  à 
Economia Solidária.

• Participar das equipes de 
trabalho elaboradoras de 
projetos  relacionados 
com  a  produção  de 
conhecimento científico.

Fortalecer  as  ações  do 
Fórum Regional  de  EPS 
do  Triângulo  Mineiro, 
com  apoio  logístico  de 
capacitação  de 
lideranças.

• Participação em reuniões 
periódicas com o Freps e 
demais  entidades 
parceiras.

• Participação  em 
elaboração  dos  projetos 
do  evento  com  a  sua 
respectiva  programação 
e organização.
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CONTRIBUIÇÃO DA BOLSA PARA O (A) ALUNO(A)

O aluno bolsista terá a oportunidade de de ampliar sua formação acadêmica na prática e 
contribuir para o melhor desenvolvimento das atividades de Extensão Universitária, além 
da remuneração.

AVALIAÇÃO: 
A avaliação do bolsista será feita no decorrer da realização das atividades propostas. 
Para tanto, serão utilizadas fichas de avaliação (Anexo II) e observações realizadas pelo 
(a) responsável pela orientação técnico-administrativa.

Uberlândia, 10 de março de 2011.

 


