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EDITAL 01 CENEX 2021 

Bolsista de Extensão 
 

O Coordenador do Colegiado CENEX/EA, Prof. Daniel Medeiros de Freitas faz saber que, no período de 20 

a 30 de abril de 2021, das 09h às 12h e das 14h às 17h horas, o CENEX EA receberá inscrições por meio 

do email cenex@arq.ufmg.br de candidatos(as) para exame de seleção de 01 vaga de Bolsa de Extensão, 

dentro do Projeto: Políticas para a Extensão da Escola de Arquitetura, que tem como objetivos: 

 

1. Auxiliar os gestores do CENEX e os coordenadores de ações da unidade a manterem os dados 

atualizados no SIEX; 

2. Apoiar os coordenadores na comunicação e divulgação de eventos relacionados às ações de extensão 

na unidade; 

3. Reestruturar e manter atualizada a página de extensão no site da unidade; 

4. Criar e manter atualizado canais em redes sociais (Instagram, Youtube e outros); 

5. Divulgar as ações de extensão na Escola de arquitetura e na sociedade; 

6. Ajudar na atualização dos números da extensão na unidade e no apoio aos departamentos nos 

assuntos relacionados com a extensão; 

7. Participação das reuniões quinzenais de coordenação e acompanhar os temas relacionados às 

reuniões do colegiado de extensão da unidade; 

8. Elaboração e divulgação da produção acadêmica; 

9. Pesquisar informações sobre os processos de gestão e avaliação da extensão universitária; sobre as 

diretrizes curriculares para a integralização de atividades acadêmicas curriculares de Formação em 

Extensão Universitária nos cursos de graduação da arquitetura; sobre novas resoluções; e sobre 

políticas de fomento para a extensão em outras unidades da UFMG; 

10. Participação em atividades formativas de extensão a serem ofertadas pela PROEX; 

11. Acompanhamento da extensão (junto aos departamentos e conselheiros, ajudar no contato com 

coordenadores de atividade de extensão); 

12. Cooperar com a PROEX sempre que necessitar disponibilizando acervos para integração do CERVEX.  

 

Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados em Cursos de Graduação da Escola de Arquitetura 

da UFMG. No ato da inscrição os candidatos deverão entregar cópia dos seguintes documentos: 

a) Carteira de Identidade e CPF; 

b) Histórico Escolar; 

c) Currículo Lattes; 

d) Carta de interesse. 

 

O exame de seleção compreenderá a análise dos documentos e entrevista, a critério da comissão de 

seleção, da qual os(as) candidatos(as) serão avisados(as) com antecedência de 24 horas, por e-mail. 

 
A bolsa de Extensão “será paga mensalmente e adotará como referência os valores das bolsas 
correspondentes pagas pelas agências oficiais de fomento à pesquisa” (Art. 2o do Decreto nº 7.416, de 30 
de dezembro de 2010). 

 

 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Mauricio José Laguardia Campomori 
Diretor da Escola de Arquitetura da UFMG  
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