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Relatório nº 26/2020/FEELT

  

Processo nº 23117.040934/2020-24

Interessado: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

  

Relatório do Processo de Seleção  EDITAL PROEXC Nº26/2020 - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE
EXTENSÃO

 

As inscrições foram recebidas via e-mail do coordenador do projeto e foi realizado a análise da documentação no dia
28/08/2020. Foi então informado a homologação das inscrições aos candidatos via e-mail, ademais foi avisado que a
avaliação aconteceria no dia 31 de agosto de 2020 às 08h30min por meio da plataforma Google Meet.  A primeira fase
foi avaliada conforme o item 8 do referido edital em destaque para o Histórico Escolar e a Carta de Intenções. O
Histórico Escolar* foi considerado o CRA Geral e por consequência a sua respectiva pontuação em um total de 100
pontos. A carta de intenções foi considerado conforme o edital a "Clareza na expressão das intenções e dos argumentos
apresentados para a inscrição" e a pontuação foi de acordo com os conteúdos apresentados pelas Cartas dos candidatos,
sendo duas cartas de intenções com nota máxima e as demais, uma diferença de 15 pontos.

A segunda fase do edital foi realizada no dia 31 de agosto de 2020 às 08h30min, sendo avisado aos candidatos que a
mesma foi gravada. Nesta fase foi aplicada uma avaliação onde constava questões de de conteúdos específicos
referente as a�vidades que os discentes irão prestar ao projeto, de acordo com o Plano de Trabalho anexado ao
referido Edital. As questões conforme descrito em prova foram avaliadas sendo a melhor ou melhores respostas
recebiam nota máxima, as demais de acordo com os níveis dos conteúdos, sofriam alterações de 5 pontos. Foram
elaboradas 5 questões de 20 pontos cada.

A nota final dos candidatos  foi ob�da pela média das notas nos 3 itens (Histórico, Carta de Intenções e Avaliação). A
classificação dos candidatos se deu em função da nota final ob�da (do maior para o menor).

 

Resultado Parcial EDITAL PROEXC Nº 26/2020 - PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA DE EXTENSÃO CENTRO DE IDIOMAS

 

Classificação Nome
Histórico (CRA
Geral)* (100
pontos)

Carta de Intenções** (100
pontos)

Avaliação (100
pontos)

Nota Final -
Média
(100pontos)

Resultado

1º Lugar
Carolina
Alves  de
Araújo

82,67 100 85  89,22 Aprovado

2º Lugar
Milene
Rodrigues
Almeida

72,92 100 80 84,30 Aprovado

3º Lugar
Geovanna
Laís Carrijo
dos Santos

83,46 85 80 82,82 Cadastro de
Reserva

4º Lugar
Pedro Lucas
Costa
Ramos

76,27 70 60 68,75 Cadastro de
Reserva

5º Lugar
Eliseu Elias
Cândido
Moreira

70,76 70 65 68,58 Cadastro de
Reserva
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Assim o primeiro e segundo lugar estão classificados como bolsistas, os demais compõe o cadastro de
reserva durante a vigência do edital. Os alunos que compõem o cadastro de reserva podem atuar como
voluntários/colaboradores caso tenham interesse.

Estou a disposição para eventuais esclarecimentos.

Uberlândia, 31 de agosto de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Diego de Brito Piau, Professor(a) do Magistério Superior, em
31/08/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2226305 e o código CRC F6C137B7.
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