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Edital Seleção de Bolsistas 

 

1. Sobre as vagas: 

 

1.1. Serão selecionados dois(duas) bolsistas para atuarem no projeto “A produção do conhecimento em 

tempos de pandemia: práticas, percepções e representações”. As bolsas foram concedidas ao projeto por 

meio do edital 69, de 09 de Outubro de 2020, promovido pelo Centro de Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais (CEFET-MG), por meio de sua Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário 

(DEDC). 

 

1.2. Tempo de dedicação ao projeto: 20 horas semanais. 

 

1.3. Atividades desempenhadas pelo(a)s bolsistas:  

 

1.3.1. Elaboração de questionários e demais ferramentas de pesquisa;  

1.3.2. Realização de entrevistas (sempre online, em home office, enquanto não houver segurança sanitária); 

1.3.3. Análise de dados parciais e finais da pesquisa; 

1.3.4. Participação em reuniões e debates com os professores coordenadores do projeto e com outros 

membros da comunidade;  

1.3.5. Elaboração de textos informativos, sínteses e materiais de divulgação; 

1.3.6. Auxílio na organização de eventos de divulgação e debates, com a comunidade do CEFET e com a 

comunidade escolar de Leopoldina, de uma forma geral; 

1.3.7. Realização de relatórios parciais e do relatório final do projeto.   

 

1.4. Valor da bolsa: R$400,00. 

 

1.5. Quantidade de bolsas: 02   

 

2. Inscrição:  

 

2.1. Podem se inscrever: o(a)s estudantes regularmente matriculado(a)s no 1° e no 2° anos do Ensino 

Médio Técnico Integrado do CEFET-MG, Campus Leopoldina. 

 

2.2. Para se inscrever, o(a) estudante deverá manifestar seu interesse por meio do SIGAA, no Portal 

Discente, seguindo as orientações do documento:  demonstrar interesse em participar de ação de 
extensão. Qualquer dúvida poderá ser encaminhada para os e-mails:  dfg-lp@cefetmg.br ou 

virgilio@cefetmg.br  

 

2.3. Prazo para a inscrição: De 11/02/2021 a 18/02/2021 

http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-extens%C3%A3o.pdf
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-extens%C3%A3o.pdf
mailto:dfg-lp@cefetmg.br
mailto:virgilio@cefetmg.br


 

3. A seleção:  

 

3.1. Critérios:  

 

3.1.1: Histórico escolar do(a) candidato(a): será avaliado o desempenho acadêmico do(a) candidato(a) 

durante o Ensino Médio, considerando se ele(a) obteve êxito nas disciplinas cursadas até então, com 

especial atenção para o desempenho em Ciências Humanas, área do conhecimento pertinente ao projeto de 

extensão em destaque neste edital. Observação: a reprovação em disciplinas ou mesmo em um ano letivo, 

em si, não elimina nenhum(a) candidato(a), mas será um dos critérios observados.  

 

3.2. Entrevista: Será realizada entre os dias 22/02/2021 e 23/02/2021, por meio do Microsoft Teams. Os 

horários das entrevistas serão divulgados no site do Departamento de Formação Geral do CEFET-MG de 

Leopoldina: http://www.dfglp.cefetmg.br , no dia 19/02/2021. Na entrevista serão avaliados, 

principalmente, o interesse e disponibilidade do(a) candidato(a), bem como a sua capacidade de 

problematizar e refletir sobre o ensino remoto emergencial, objeto de trabalho do projeto de extensão desta 

seleção.   

 

4. Resultado e início das atividades 

 

4.1. O resultado da seleção será divulgado no sítio eletrônico do Departamento de Formação Geral do 

CEFET-MG de Leopoldina: http://www.dfglp.cefetmg.br , no dia 24/02/2021, a partir das 13h:00min.  

 

4.2. O(a)s selecionado(a)s começarão a atuar no projeto a partir do dia 01/03/2021.  
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