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                                               UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS                               

Programa de Pós Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTAS DE EXTENSÃO/2021 

 

REF. EDITAL PROEX - Nº.. nº 02 / 2021.  

            

O coordenador do Programa de pos-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PACPS) 

Profa Renata Baracho faz saber que, no período de 13 a 20 maio de 2021 a Secretaria do Programa PACPS ( 

(email: macps@arq.ufmg.br) estará recebendo inscrições de candidatos para exame de seleção para 

preenchimento de  uma .(.1.) vaga de bolsa do EDITAL PROEX nº 02/2020 de FOMENTO À FORMAÇÃO 

EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DA PÓS- GRADUAÇÃO , para estudantes de pos 

graduação, especialmente aqueles reservados para ações afirmativas . Os estudantes selecionados  atuarão no 

projeto de  extensão intitulado:“ Recuperação de Campo rupestre na Bacia do Rio das Velhas: Prevenção do 

fogo e resgate da biodiversidade”,  sob coordenação da Profa Maria Rita Scotti Muzzi  

 

 1. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA participar da SELEÇÃO: 

Aluno regularmente matriculado nos curso de pos- graduação em: Ambiente Construído e Patrimônio 

Sustentável da UFMG.  

Disponibilidade para cumprir 20 horas semanais. 

O candidato selecionado deverá apresentar número de conta corrente bancária do Banco do Brasil, da qual 

seja o único titular, no momento da contratação. 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1-Sobre documentos para inscrição: 

No ato da inscrição os candidatos deverão enviar os documentos abaixo descritos para o email: 

macps@arq.ufmg.br  

 

a) Carteira de Identidade e CPF (cópias); 

b) Histórico Escolar atualizado, incluindo o Rendimento Semestral Global; 

c) Ficha de Inscrição : Nome completo, email e telefone de contato. 

          2.2- Sobre o exame de seleção: 

               Documentos a serem analisados: Histórico escolar e Rendimento Semestral Global;  

               Exame: Entrevista e prova escrita  

               Data do exame de seleção: .21 de maio de 2021   

Local: Reunião remota no teams. Link será enviado por email 

 

Horário da seleção: 14:00 – 18:00 h 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 
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Providenciar o cadastro de seu currículo na Plataforma Lattes (site www.cnpq.br/). 

Preencher seu cadastro no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão e informar o número da conta corrente 

no Banco do Brasil para recebimento da bolsa. A não inserção dos dados bancários por parte do bolsista 

acarretará na não efetivação do seu cadastro e o consequente não pagamento da bolsa. Ressalta-se que não 

será efetuado pagamento em conta poupança ou conjunta. 

Concordar com o Termo de Compromisso do Discente Bolsista, disponibilizado no Sistema de Fomento de 

Bolsas de Extensão, o qual estipula as obrigações do bolsista em 2021..... 

Preencher o formulário de avaliação no Sistema de Fomento de Bolsas de Extensão até o final da vigência da 

bolsa ou até 30 dias após o seu desligamento.  

Estar regularmente matriculado em curso de pos graduação da UFMG. 

Dedicar, sem prejuízo de outras atividades curriculares, 20 (vinte) horas semanais, cumprindo as atividades 

estabelecidas no plano de trabalho. 

Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, nos termos da Resolução Complementar nº 01/2010, de 16 

de março de 2010, que aprova o novo Regimento Geral da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Participar das atividades do Encontro de Extensão na Semana do Conhecimento, apresentando trabalho como 

autor ou co-autor. 

Participar da Jornada de Extensão da UFMG. 

Belo Horizonte,10.de maio.de 2021 

 
Profa Renata Baracho .  

 

 

Coordenadora do Programa de pos-graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável... da Escola 

de Arquitetura da UFMG  
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Observação:  

 

✓ Para divulgação Edital completo (todas as páginas, com menos de 2GB); 

✓ A ação de extensão pertence ao departamento de origem do coordenador, devendo a 

inscrição ser feita no departamento de alocação deste. 

✓ Não há necessidade de formar a banca por 03 pessoas, podendo a seleção ser feita 

pelo coordenador ou coordenador/orientador. 

 

Edital deve considerar: 

 

➢ discentes que continuam, precisam ser desvinculados e fazer um novo processo de 

seleção, pois, a validade da bolsa e edital é por 12 meses, no entanto, para este novo 

processo, pode ser valorizado no âmbito da seleção aspectos relativos a experiência 

do aluno; 

➢ podem ser colocados outros critérios; 

➢ tem que ser divulgado com 08 dias de antecedência, com divulgação na Unidade 

(marcus@icb.ufmg.br), PROEX (comunica@proex.ufmg.br), e o impresso entregue 

ao CENEX (para o devido anexo), o resultado da seleção deverá ser enviado para este 

email (dife@proex.ufmg.br). 

➢ que haja avaliação escrita; 

➢ pode ou não colocar o plano de trabalho do discente; 

 

Obs.: 1) edital deve ser assinado pelo Chefe do Departamento; 

          2) até o dia 15 de março todo o processo deve estar fechado (sistema de fomento: termo 

de compromisso, aceite do aluno e do coordenador e conta corrente do bolsista como titular 

no Banco do Brasil) 

  

Dúvidas: Patrícia/Christoffener - PROEX r.: 4067 ou Patrícia - PROEX r.: 3928 

               Janice - coordenadora - r.: 2813 - janicehs@icb.ufmg.br 


