
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – DIRETORIA DE ENSINO  

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

EDITAL 07/2014 DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA BOLSAS DE GRADUAÇÃO PARA ATUAREM 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA Eseba/UFU  

A Escola de Educação Básica e a Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Diretoria de Ensino, 

fazem saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de bolsistas para 

a Área de Educação Infantil da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia – Eseba/UFU, o qual integra o Programa de Bolsas de Graduação, conforme 

Resolução nº 08/2010, do Conselho de Graduação, com vigência de 10 meses, no período de 05 

de junho de 2014 a 31 de março de 2015. Valor mensal da bolsa de R$400,00, para atuarem na 

seguinte área específica:  

1. Alunos do curso de Artes Visuais e Teatro para atuarem no seguinte projeto: 

 

1.1 - Projeto: As múltiplas linguagens das crianças na 

Educação Infantil da ESEBA: diálogos entre a 

pedagogia, artes visuais e teatro. 
 

2. DOS OBJETIVOS DOS PROJETOS  

2.1 - Ampliar a formação inicial do graduando em Artes Visuais e Teatro, contribuindo 

com sua capacitação profissional para atuar nas diferentes áreas dos projetos que contemplam a 

prática pedagógica da educação infantil da Escola de Educação Básica, bem como com o estudo 

e investigação das ações desenvolvidas nessa vivência, buscando contribuir com o trabalho 

desenvolvido pelos professores envolvidos no processo educativo.  

2.2 - Fortalecer o diálogo entre os diferentes atores envolvidos no ensino superior e na 

Educação Básica. 

2.3 - Propiciar espaço onde os graduandos possam desenvolver junto com os professores 

de Educação Infantil da Eseba/UFU, intervenções pedagógicas que possibilitem melhorias na 

qualidade da educação oferecida aos alunos, aprendendo com a interlocução teoria/prática. 

2.4 - Planejar e aplicar estratégias pedagógicas inovadoras que visem contemplar os 

diferentes temas dos projetos na Educação Infantil da Escola de Educação Básica. 

2.5 - Divulgar a produção e os resultados da vivência, compartilhando conhecimento 

práticas e integrando a pesquisa à dinâmica da Universidade e dos sistemas públicos de 

educação básica.  

2.6 – Apontar o impacto da colaboração dos bolsistas para o desenvolvimento dos 

projetos na prática pedagógica da Educação Infantil, bem como para a formação dos 

graduandos. 

  

3. DOS REQUISITOS PARA O ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO CONCORRER À BOLSA DO 

PROJETO 

a Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da UFU. 

b Não acumular bolsas de outros programas internos ou externos à UFU, 

excetuadas as bolsas de auxílio (alimentação, moradia, transporte etc.).  



c Não ter vínculo empregatício com qualquer instituição, excetuados os alunos 

inscritos no Subprograma Cursos Noturnos. 

d Dispor de 20 horas semanais para as atividades do projeto. 

  

4. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA  

a Participar integralmente das atividades do projeto, tais como: atividades de 

orientação, desenvolvimento de ações e produção de relatórios.   

b Desenvolver as atividades de acordo com a proposta apresentada pelo 

orientador do projeto.  

c Comprometer-se com a execução do projeto, reunindo-se periodicamente com a 

equipe executora.   

d Comprometer-se na elaboração de trabalhos a serem apresentados em eventos 

acadêmicos.   

e Apresentar relatório parcial (semestral) e relatório final das atividades 

desenvolvidas.  

f Produzir trabalhos (artigo, relato de experiências didáticas, produção de 

materiais didáticos) para socialização dos resultados do Programa de Bolsas de 

Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. 

g Participar da Semana Acadêmica da UFU e/ou outros eventos científicos internos 

ou externos à UFU.  

  

5. DA INSCRIÇÃO e  SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos constará de entrevista e análise de currículo.  

               Data da entrevista: 04/06/2014, quarta-feira às 12:30 ( por ordem de 
chegada) - Levar currículo Lattes impresso. 

 

                LOCAL: SALA 1N 119. Escola de Educação Básica da Universidade Federal de 

Uberlândia, Rua Adutora São Pedro, 40, Campus Educação Física, Bairro Aparecida, CEP 

38.400-075, Uberlândia, MG.  

 
6 . DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado final será divulgado no dia 06 de junho de 2014 a partir das 18h, na página da 

Escola de Educação Básica da UFU (http://www.eseba.ufu.br), e portaria da Escola de 

Educação Básica da UFU. Os candidatos selecionados deverão assinar o termo de 

compromisso no dia 9 de junho de 2013, até às 16 horas, na sala 1N 120 da Escola de 

Educação Básica.  

  

Profª Núbia Silvia Guimarães Paiva  

Coordenadora da Área de Educação Infantil  

  

Elizabet Rezende de Faria  

Diretora da Eseba/UFU  


