
 

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

 
 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO 
 

EDITAL/UFU/PROEX nº 17/2011 Projeto Tenda da Saúde 
 
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.  

Para estudantes do(s) curso(s) 
Nº de 
vagas 

Carga 
Horária 

Duração da bolsa 
de extensão 

Local das 
atividades 

1)Enfermagem; 
2)Gestão em Saúde Ambiental; 
3)Agronomia;  

 
05 

 
20 horas 
semanais 

 
06 meses 

Dependências da 
PROEX e/ou da 
Universidade. 

 
1.1. Pré-requisitos Gerais: 
 

 Disponibilidade nos período vespertino, noturno e sábados no período da manhã e 
tarde. 

 Conhecimento em informática (word, excell e ppt). 

 Ser aluno regular da Universidade Federal de Uberlândia, estando cursando ou ter 
concluído no mínimo o terceiro período dos cursos de Enfermagem; Gestão em Saúde 
Ambiental ou Agronomia  

 
1.2. Pré-requisitos específicos: 
 
Ter participação em movimentos sociais, Ongs, experiência ou aptidão para trabalhar em 
projetos sociais 
 
1.3 – QUANTIDADE DE VAGA POR CURSO: 
 
Enfermagem: 2 (duas) vagas 
Gestão em Saúde Ambiental: 02 (duas) vagas 
Agronomia: 01 (uma) vaga 
 
2. Inscrições: 
 

 Data: 11/04/2011 a 15/04/2011 
 
2.1 Documentos para a inscrição: 
 

 Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I). 

 Comprovante de matrícula. 

 Histórico escolar atualizado - CRA-Coeficiente de Rendimento Acadêmico (Fornecido 
pela coordenação do curso de origem ou Setor de Atendimento ao Aluno) 

 Quadro de compatibilidade horária 



 

 Cópia da Cédula de Identidade. 

 Cópia do CPF. 

 Cadastro do Bolsista (disponível no site http://www.proex.ufu.br/) 
 

Enviar para o e-mail diretoria@cidadefutura.net.br: o ANEXO I preenchido e Curriculum 

Vitae resumido, sendo necessário que indique em “Assunto” a expressão “bolsista_ 
proext_ e o nome do candidato”. O restante da documentação deverá ser entregue 

após resultado da entrevista para o coordenador do projeto. 
 
2.2 Para inscrever-se, o candidato à bolsa de extensão deverá estar regularmente 
matriculado em curso de graduação da Universidade Federal de Uberlândia. 
 
2.3 A duração da bolsa de extensão é de seis meses, podendo ser renovada, de acordo 
com a avaliação de desempenho do bolsista, formalizada pelo Coordenador do projeto. 
 
2.4 A bolsa de extensão terá início após assinatura do Termo de Compromisso. 
 
2.5 A bolsa de extensão poderá ser interrompida, de acordo com o previsto no Termo de 
Compromisso e: 

 Automaticamente ao término da bolsa de extensão; 

 A qualquer tempo no interesse da Administração; 

 Pela interrupção, conclusão ou trancamento de matrícula do curso de graduação.  
 
2.6 Ao final do contrato da bolsa, o acadêmico receberá certificado, desde que cumprida a 
carga horária prevista no termo de compromisso. 
 
2.7 O acadêmico receberá, mensalmente, bolsa de extensão no valor de R$ 364,00 
(trezentos e sessenta e quatro reais), por 20 horas semanais, comprovada por folha de 
freqüência. 
 
2.8 As atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas de extensão serão descritas no 
Plano de Trabalho (Anexo II) 
 
3. O processo de seleção para bolsista de extensão constará de: 
 
3.1 Fase única: 
 

 Histórico escolar com CRA - Coeficiente de Rendimento Acadêmico atualizado, 
(Fornecido pela Coordenação do Curso de origem ou Setor de Atendimento do Aluno). 

 
4. Do Resultado: 
 
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 21/04/2010, no site 
www.proex.ufu.br e www.cidadefutura.net.br, juntamente com datas, horários e local das 
entrevistas. 
 
 
 
 
                                                                     Uberlândia, 11 de abril de 2011. 

http://www.proex.ufu.br/
mailto:diretoria@cidadefutura.net.br
http://www.proex.ufu.br/
http://www.cidadefutura.net.br/


 

 

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

 

ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº 
 
O discente                                                                                         , preenchendo os pré-
requisitos constantes do edital nº 17/2011, 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. 
 
 

Dados de Identificação 

RG: CPF: 

Filiação: 
 

End. dos pais: 

Número: Complemento: Bairro: 

CEP: Cidade: Estado: 

Fone de contato: 

End. residencial: 

Número: Complemento: Bairro: 

CEP: Cidade: Estado: 

E-mail: 

Curso: Matrícula: 

Período/Ano: 

 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
                                                                                           Uberlândia 11 de abril de 2011. 
 
                                  ____________________________ 

Assinatura do candidato                                              
                                                                                                       Via PROEX     
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº:  
Edital Nº 17/2011 
Processo Seletivo 

Via Candidato 
                                                                                     Uberlândia 11 de abril de 2011
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

ANEXO II 
 

PLANO DE TRABALHO∕ ATIVIDADES DO BOLSISTA DE EXTENSÃO 
 

INTRODUÇÃO: 

O projeto será realizado na periferia do município de Uberlândia, focalizando  a região do bairro 

Morumbi, nas comunidades Joana Darc, Celebridade, Dom Almir, Zaire Rezende e São 

Francisco. As atividades do projeto visam, através da perspectiva da metodologia da Cidade 

Educadora,  construir espaços de diálogo com os moradores sobre como promover a saúde, 

tendo em vista o alto índice de doenças  infecto-parasitárias e nutricionais nas crianças, a baixa 

escolaridade dos chefes de família, o alto índice de desemprego, as taxas de consumo de drogas 

e violência, a saúde ambiental prejudicada pelo acúmulo do lixo nos terrenos baldios e quintais 

das casas 

Desenvolver e criar ações de educação em saúde e educação ambiental que atendam as 

necessidades da população, visando à promoção da saúde, do bem estar e da qualidade de vida. 

As atividades do projeto devem serão transversal, integrada e intersetorial, envolvendo docente e 

estudantes de vários departamentos da universidade para atividades de extensão com as 

comunidades carentes.. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Muitos bairros periféricos foram sendo criados com a finalidade precípua de assentar a população 

de baixa renda, como é o caso dos bairros de Dom Almir e Joana D’Arc . 

Tais áreas estão localizadas no Setor Leste da cidade, divisão estabelecida pela Prefeitura 

Municipal de Uberlândia em 1996, não apresentando áreas de lazer, praças ou áreas verdes, 

sendo marcante o processo de auto-construção. Seu conteúdo social possui baixa renda, 

normalmente abaixo de um salário mínimo, estando muitos de seus moradores desempregados. 

Grande parte é oriunda de outras cidades de Minas Gerais e São Paulo ou de estados do 

Nordeste e não concluíram o Ensino Fundamental. 

Até 1980, o Setor leste possuía um conteúdo social diversificado, mas as favelas ainda não 

faziam parte de seu universo. Mas, a partir de 1990, começa-se a sentir uma forte pressão de 

populares a procura de uma habitação, eclodindo com a invasão e a constituição da favela de 

Dom Almir, inicialmente com 80 famílias. Em 1991, tal assentamento passa a se organizar como 

UFU 



 

bairro “(...) a partir do projeto de Desfavelamento e Urbanização de Favelas, elaborado pelo Poder 

Público Municipal (...) dando origem ao bairro com o mesmo nome.” (RAMIRES, 2000, p.58) 

O setor do Joana D’Arc originou-se a partir de uma posterior invasão, em 1997, que se iniciou 

num espaço vazio, próximo à penitenciária da cidade. 

 

OBJETIVOS:  
 

Ampliar a oportunidade de formação acadêmica na prática do discente e contribuir para o melhor 

desenvolvimento das atividades de Extensão Universitária. 

Desenvolver ações de informação, comunicação e educação sobre saúde e qualidade de vida, como 

estratégias de construção compartilhada da consciência sanitária, concebida como apreensão crítica do 

direito à saúde e práxis no contexto de afirmação da cidadania; 

• Contribuir na formação de estudantes e profissionais de saúde por meio do exercício interdisciplinar no 

planejamento, coordenação e avaliação de ações de informação, comunicação e educação em saúde; 

• Desenvolver estudos no campo da promoção da saúde coletiva e aprofundar formulação de estratégias 

metodológicas e de avaliação de ações educativas em saúde. 

 

 

PERFIL DO BOLSISTA: 

 

Acompanhamento das questões sociais e sanitárias na cidade, iniciativa em buscar soluções para 

situações inesperadas e saber lidar com público. 

 

 

 

METAS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Metas Atividades Período Carga Horária Pessoal Envolvido 

A meta é 
fortalecer a 
participação 
social como 
fundamental na 
consecução de 
resultados de 
Promoção da 
Saúde, em 
especial a 
eqüidade e o 
empoderamento 
individual e 
comunitário. 

Reuniões 
semanais com o 
coordenador, 
orientador e  
colaboradores 
para estudos, 
planejamento e 
avaliação das 
atividades  do 
projeto. 

Da assinatura do 
Termo de 
Compromisso até 
31/10/2011. 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patricia Carolina de 
Souza. 
 



 

Atividades do 
bolsista do curso 
de Agronomia 

Oficinas de 
hortas caseiras, 
Tratamento do 
lixo orgânico e 
compostagem 
para sua 
utilização como 
adubo orgânico 
em hortas e 
jardins da 
comunidade; 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011. 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patricia Carolina de Souza  

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Colaborar na 
Construção de 
cartilhas e 
manuais para o 
público alvo, com 
linguagem 
acessível 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patricia Carolina de 
Souza. 

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Providenciar 
equipamentos 
necessários para 
o andamento 
projeto 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patrícia Carolina de 
Souza. 

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Palestras sobre 
prevenção à 
saúde e consumo 
sustentável 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011 
 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patrícia Carolina de  
Souza.Souza. 

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Participar das 

Reuniões de 

mobilização 

social. 

 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011 
 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patrícia Carolina de 
Souza. 

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Elaboração de 

relatório parcial 

sobre as 

atividades 

realizadas. 

De 02/05/2011 a 
31/10/2011 
 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patrícia Carolina de 
Souza. 

Atividades dos 
bolsistas dos 
cursos de 
Agronomia, 
Enfermagem e 
Gestão em 
Saúde Ambiental 

Elaboração do 

relatório final. 

De 10 a 25 de 
outubro de 2011 

20h/ semana por 
bolsista. 

Coord. do Projeto: Paulo 
Cezar Mendes 
Coord. Executivo: Frank 
Barroso. 
Secretária Executiva: 
Patrícia Carolina de 
Souza. 

 

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



 

 

O bolsista do projeto  Tenda da Saúde irá participar do planejamento, organização e avaliação das ações 

de educação em saúde juntamente com os docentes, profissionais de saúde, usuários e familiares, 

proporcionando um saber fazer consciente, crítico, transformador e humanizador. 

 

 

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, 11 de abril de 2011. 


