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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA OS PROJETOS DE EXTENSÃO 2019 
 

(Referente ao Edital 05/2019) 
 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O Diretor de Extensão, Pesquisa e Inovação, do Campus Muriaé, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 
torna público pelo presente Edital o período e os requisitos para seleção de BOLSISTA para 
preenchimento de vagas em Projetos e Programa de Extensão. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 Local da inscrição: As Inscrições ocorrerão na sala da Coordenação de Extensão e Integração 
Campus – Empresa (CEICE - Sala 59), do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Campus 
Muriaé, localizada na Av. Monteiro de Castro, 550, Barra, Muriaé/MG.  

Período da inscrição: 10/05/2019 a 15/05/2019 
Horário: 9:00 às 11:00, 13:00 às 18:00 e 19:00 às 21:00 
 

2.2 No ato da inscrição, os interessados deverão entregar a ficha de inscrição, Anexo 1 deste 
Edital. Esta ficha será assinada pelo candidato. 
 

3. DAS VAGAS E REQUISITOS  
 
3.1 Vagas: 
 

Bolsa  para o projeto Carga 
Horária 
Semanal 

Vagas Turno de 
trabalho 

Valor da 
Bolsa (mês) 

Duração da 
Bolsa (Meses) 

 
CIDADANIA DIGITAL PARA A 
MELHOR IDADE  
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
O RECONHECIMENTO DA 
CULTURA E IMAGÉTICA 
AFRICANA PELA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
CORAL DE MÚSICA POPULAR DO 
CAMPUS MURIAÉ 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde/ Noite 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
IF SUDESTE MG E FASM: 
ENSINANDO E APRENDENDO 
JUNTOS. 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
IFMOVEMENT: PRÁTICA DE 
GINÁSTICA LABORAL 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Manhã / 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 
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CAFÉ COM PROSA E MUITA 
CULTURA 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde/ Noite 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
PROGRAMA: PROGRAMA DE 
REDUÇÃO DO USO DE 
AGROTÓXICOS E 
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 
NA ZONA DA MATA DE MINAS 
GERAIS 
 

 
10 horas 

 
3 

 
Tarde/ Noite 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
PARLER: PROJETO DE ENSINO DE 
LÍNGUA E CULTURAS 
FRANCÓFONAS 
 

 
10 horas 

 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
IF ROCK 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Noite 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
GRUPO DE TEATRO SUFOCO 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
III SEMANA DE POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
IFSUDESTEMG - CAMPUS MURIAÉ 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Manhã /Tarde 

 
200 reais 

 
4 meses 

 
SISTEMA DE GESTÃO PARA 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
VIA INTERNET 
 

 
10 horas 

 
1 
 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
INFORMÁTICA NA ESCOLA – 
INCLUSÃO DIGITAL PARA OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
ARTEFATOS CULTURAIS, 
IDENTIDADES E JUVENTUDE: 
FICÇÃO OU REALIDADE? 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Tarde 

 
200 reais 

 
6 meses 

 
PROGRAMA: IF EM MOVIMENTO: 
PRÁTICAS CORPORAIS 
ESPORTIVAS E DE GINÁSTICA 
PARA TODOS 
 

 
10 horas 

 
1 

 
Manhã / 
Tarde 

 
200 ais 

 
6 meses 

 
3.2  Poderão inscrever-se os(as) candidatos(as) que atenderem aos seguintes Requisitos: 
a) Estar regularmente matriculado no(s) curso(s), conforme descrição de cada projeto, Anexo 2 

deste Edital. 
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b) Não estar recebendo nenhum tipo de bolsa, exceto aquelas oriundas do Programa de 
Atendimento ao Estudante em Baixa Condição Sócio-econômica, e ter disponibilidade para 
cumprir as horas previstas neste Edital;  

c) Ter disponibilidade de carga horária para se dedicar às atividades do projeto; 
d) Estudantes com vínculo empregatício só poderão ser beneficiários de bolsas de extensão com 

autorização do orientador; 
e) E atender aos requisitos, conforme descrição de cada projeto, Anexo 2 deste Edital. 

 
4. DA SELEÇÃO 

 
4.1 A seleção deverá considerar os seguintes critérios: 
a) Disponibilidade de horário; 
b) Histórico escolar; 
c) Motivação em participar do projeto; 
d) Conferir requisitos e condições de inscrição e forma de seleção específicos de cada projeto 

nas descrições dos projetos para os quais deseja concorrer, disponíveis no Anexo II 
 

5. DAS AVALIAÇÕES E DA CERTIFICAÇÃO 
 

5.1 O processo de avaliação e aprovação do estudante como bolsista no projeto de extensão será 
realizado por meio de supervisão do coordenador de cada projeto. 
 

5.2 O bolsista que obtiver desempenho satisfatório, conforme avaliação do coordenador 
responsável, terá direito ao Certificado de participação com a respectiva carga horária dedicada 
ao desenvolvimento do projeto/programa de extensão ao qual for classificado. 
 

6. DOS RESULTADOS 
 

6.1 O resultado será divulgado no dia 29 de maio de 2019, no horário de 13:00, por meio de 
publicação no site da Instituição e/ou Mural de aviso do CEICE. 
 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
7.1 A inscrição do aluno implicará na aceitação total e incondicional das normas e instruções 
constantes deste Edital, bem como das normas Regulamentação do Programa Institucional de 
Apoio à Extensão (PIAEX), no âmbito do IF Sudeste MG (Resoluções CONSU/IF Sudeste MG 
NOS 022/2016, 006/2017, 024/2017). 
 
7.2 Estará sujeito à perda da bolsa do mês seguinte, o aluno (a) que não apresentar o relatório 
mensal de frequência no último dia de cada mês, ou não tiver frequência ou bom desempenho 
nas atividades relacionadas ao seu respectivo projeto de extensão. 
 
7.3 Em caso de dúvidas sobre este Edital, o interessado deverá entrar em contato com o CEICE 
e com o Coordenador de cada Projeto/Programa. 

Muriaé, 09 de Maio  de 2019. 
 
 

______________________________________________________ 
Natalino da Silva de Oliveira 

Diretor de Extensão, Pesquisa e Inovação 
Portaria n 577, de 18/05/2017 

IF Sudeste MG – Campus Muriaé 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ESTUDANTE CANDIDATO À BOLSA DO PIAEX 

01. DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO:             /            / 

ENDEREÇO: 

CEP: CIDADE:            UF: TEL: 

E-MAIL: 

 

02. DADOS ACADÊMICOS DO CANDIDATO 

N° DE MATRICULA: CURSO: 

MÓDULO:  

 

03. DADOS DO PROJETO/ATIVIDADE DE EXTENSÃO  

TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: 

ÁREA TEMÁTICA: 

NOME DO COORDENADOR: 

 

04. DECLARAÇÃO DO CANDIDATO À BOLSA 

Declaro conhecer plenamente as normas contidas no Edital 02/2019 do 

IFSUDESTEMG/PROEX/PIAEX e na Resolução CONSU No 022/2016 que dispõe sobre o 

Programa Institucional de Apoio à Extensão (PIAEX) no âmbito do IF Sudeste MG. 

DATA:              /             / ASSINATURA: 

 

 

05. DOCUMENTO ANEXADO NO ATO DA INSCRIÇÃO (Adicionar documentos a 

críterio do coordenador) 

(   ) Comprovante de matrícula emitido pelo SIGAA. 
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ANEXO 2  
 Informações dos projetos 

 
 

PROJETO: CIDADANIA DIGITAL PARA A MELHOR IDADE 
 
Coordenador:  Marcelo Ferreira Carneiro 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculados no 2° ou 3° período do curso técnico integrado 

em Informática do Campus Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, aptidão para atendimento ao público alvo, domínio da Informática 
Básica (sistema operacional, suíte LibreOffice, ou equivalente, internet e 
utilização dispositivos móveis) e disponibilidade de 10 horas semanais. 

Seleção: Entrevista e Análise de Histórico Escolar. 
Data: 22 de maio de 2019 - de 13:00 às 16:30 
Local: Laboratório de Informática 01 (2º andar - sala 64) 
Resumo do Projeto O projeto Cidadania Digital para a Melhor Idade, visa atender pessoas idosas, 

residentes em Muriaé, através de aulas, oficinas e demais atividades, a fim de  
democratizar o acesso às modernas tecnologias oportunizando conhecimentos 
básicos na área de informática, de forma a contribuir para seu exercício de 
cidadania em uma sociedade globalizada e fortemente inserida no contexto 
tecnológico. 
 

 
 

PROJETO: O RECONHECIMENTO DA CULTURA E IMAGÉTICA AFRICANA 
PELA SOCIEDADE BRASILEIRA         
 
Coordenador:  Érika Rodrigues Coelho  
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no(s) curso(s) Tecnologia em Design de Moda. 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, Desenvoltura com a temática e trabalhos afins realizados na área 
acadêmica, domínio da escrita acadêmica, 

Seleção: Entrevista 
Data: 22/05/2019, de 13:00 às 16:00 
Local: Sala: 52 
Resumo do Projeto O projeto O reconhecimento da cultura e Imagética africana pela sociedade 

brasileira objetiva a veiculação da arte africana de forma analítica nas redes 
públicas e câmpus Muriaé com intuito de diminuir a distância entre sociedade e 
referida cultura, amenizando o estranhamento de sua estética gerado pelo olhar 
ocidental da arte. Será utilizado algumas apresentações teóricas na rede pública de 
ensino culminando numa mesa redonda no câmpus Muriaé para análise, debate 
dos resultados e conclusão. Os bolsistas empreenderão as pesquisas, ações 
(podendo estar incluso uma prática conjunta à teoria) e organização do que o 
projeto demandar  para seu devido desenvolvimento e apuração dos resultados..  
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PROJETO: CORAL DE MÚSICA POPULAR DO CAMPUS MURIAÉ 
 
Coordenador:  Natan Camillo Antunes 
Perfil do Candidato:  Aluno regularmente matriculado nos cursos do IF Sudeste MG  
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde/ Noite 

Requisitos do candidato:  
 

Aluno regularmente matriculado nos cursos do IF Sudeste MG com 
conhecimento na área de Música 

Seleção: Entrevista 
Data: 21 de maio de 14 às 17h 
Local: Campus Muriaé, Unidade Barra 
Resumo do Projeto Um projeto de musicalização através da formação de um grupo de Coral no 

Campus Muriaé do IF Sudeste MG, visa desenvolver e ampliar o universo sonoro 
e as vivências musicais, não só dos nossos servidores, discentes e voluntários da 
comunidade participantes destes coletivos de música, mas da formação de 
públicos nas comunidades do espaço social onde localiza o Campus. 
 

 
 
 

PROJETO: IFMOVEMENT: PRÁTICA DE GINÁSTICA LABORAL 
Coordenador:  Willian Silva Coutinho 
Perfil do Candidato:  Aluno regularmente matriculado em qualquer curso do IF Sudeste MG - Campus 

Muriaé, técnico ou superior.  
Turno da atividade do 
projeto 

 Manhã e Tarde  

Requisitos do candidato:  
 

Bons conhecimentos de editores de texto e planilhas eletrônicas (pacotes MS 
Office ou LibreOffice). Possuir perfil proativo, organizado e com interesse para 
prestar apoio operacional e administrativo ao Colaborador Externo, executor das 
sessões de ginástica laboral, bem como para as demais atividades administrativas 
do projeto, tais como o registro de presença dos participantes e realização de 
pesquisas de impacto (aplicação do questionário QWLQ-bref) e de satisfação. 

Seleção:  Carta de Interesse 
  Entrevista. 

Data: Obs. A Carta de Interesse (Anexo 3): deverá ser entregue no CEICE até a data 
limite de prazo de inscrição (15/05/2019). 
 
Entrevista: 20/05/2019, de 08:30 às 11:00. 

Local: Coordenação de Gestão de Pessoas. 
Resumo do Projeto O projeto IFMovement tem como objetivo contribuir para a promoção da 

melhoria da qualidade de vida no trabalho para as comunidades interna e externa 
do Campus Muriaé, através da prática da ginástica laboral, que é uma atividade 
física realizada no local de trabalho, com duração entre 10 e 15 minutos, 
composta por exercícios diversificados, que pode proporcionar benefícios 
fisiológicos, tais como: aumento da circulação sanguínea e da oxigenação 
muscular; melhora da postura; redução das tensões musculares; melhora da 
concentração; melhora do ânimo e disposição para o trabalho; desenvolvimento 
da consciência corporal e redução da fadiga mental, dentre outros. Serão 
realizadas sessões diárias no turno matutino, nos horários de 09:00 às 09:15 e de 
09:30 às 09:45. 
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PROJETO: IF SUDESTE MG E FASM: ENSINANDO E APRENDENDO JUNTOS 
 
Coordenador:  Emerson de Oliveira Muniz 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculados no(s) curso(s) Técnicos Integrados do Campus 

Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, naturalidade ao falar em público, domínio de mídias sociais e 
noções de edição de vídeo e da plataforma Canvas LMS.. 

Seleção: Entrevista 
Data: 22/05/2019, de 10:00 às 12:00 
Local: Sala: 27 
Resumo do Projeto Através de uma parceria entre o IF Sudeste MG/Campus Muriaé e a Faculdade 

Santa Marcelina (FASM), instituição que tradicionalmente licencia docentes no 
município de Muriaé – MG, o projeto desenvolverá oficinas de capacitação em 
metodologias ativas de ensino-aprendizagem para professores e estudantes de 
licenciatura da citada instituição. 
 

 
 

PROJETO: CAFÉ COM PROSA E MUITA CULTURA 
 
Coordenador:  Carla Gomes Teodoro Fernandes 
Perfil do Candidato:  Aluno regularmente matriculado no(s) curso(s) Técnicos Integrado do Campus 

Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde / Noite 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, domínio do Pacote Office (ou equivalente), de mídias sociais para 
divulgação do evento, Interesse na organização de eventos 

Seleção: Entrevista 
Data: 22/05/2019, de 13:00 às 16:00 
Local: Local: CEICE 
Resumo do Projeto O projeto busca construir diversos espaços de debate sobre temáticas que estejam 

na mídia atualmente. Nestes espaços, serão convidados profissionais das 
respectivas áreas para uma conversa informal sobre a temática na qual os mesmos 
devam planejar uma dinâmica em grupo e trazer objetos/dados para fundamentar 
o debate.  Uma segunda ação desenvolvida nesse projeto será a criação de 
ambientes para apresentações culturais: teatro, música, cine debates, fotografias, 
saraus, exposição de artes,  festivais de música, entre outros.  
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PROGRAMA DE REDUÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS E MEDICAMENTOS 
VETERINÁRIOS NA ZONA DA MATA DE MG 
 
Coordenador:  Professor José Luiz Paixão 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no curso Técnicos em Agroecologia do Campus 

Muriaé. Só poderão se inscrever para candidatar às bolsas do Programa de 
Redução de Agroquímicos e Medicamentos Veterinários na Zona da mata de MG, 
os estudantes que tiverem autorização do Pai ou responsável legal para viagens e 
participação em eventos/reuniões fora do horário de aulas, inclusive finais de 
semana e em outros municípios (para estudantes menores de 18 anos. Essa 
autorização (modelo próprio do IF Sudeste MG/Muriaé) deverá ser entregue no 
ato da inscrição. 

Turno da atividade do 
projeto 

Tarde/Noite 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, domínio do Pacote Office (ou equivalente), de mídias sociais para 
divulgação do Programa, domínio da norma culta e gestão de documentos, 
interesse pala Agroecologia, discernimento, bom senso, vontade e disposição a 
aprender, gosto pelo trabalho em grupo, disposição para desempenhar tarefas, 
facilidade para preencher formulários/relatórios. 

Inscrição Os alunos do Curso Técnico em Agroecologia deverão se inscrever na secretaria 
da Unidade Rural, localizada no Bairro Sofocó, Muriaé/MG, no período e 
horários abaixo:  
Período da inscrição: 08/05/2019 a 15/05/2019, Horário: 9:00 às 11:00 

Seleção: 1-Preenchimento de um questionário on line do dia 16/05/2019 ao dia 
19/05/2019. 
 
2- Entrevista no dia: 22/05/2019, de 13:00 às 15:00h. 

Local: Sala de professores da Unidade Rural 
Resumo do Projeto O Programa de redução do uso de agroquímicos e medicamentos veterinários na 

Zona da Mata de MG visa reduzir o uso de agrotóxicos, medicamentos 
veterinários e adubos químicos solúveis e divulgar a agroecologia e os alimentos 
orgânicos, no Polo de Agroecologia e produção Orgânica da Zona da Mata, 
através da implementação de nove projetos abrangendo as áreas da parasitologia 
animal, produção de hortaliças, educação ambiental, extensão rural, pastagens e 
forrageiras, plantas medicinais, homeopatia agrícola, entre outras áreas no âmbito 
da produção agroecológica de alimentos. O bolsista terá oportunidade de 
participar de reuniões com Professores, Agricultores e parceiros de outras 
instituições, além de organização de eventos e atividades de divulgação e 
promoção da agroecologia e dos produtos orgânicos. As atividades serão 
desenvolvidas no Município de Muriaé e em outros Municípios da Zona da Mata 
de MG. Algumas atividades poderão ser realizadas no período da noite e outras 
em finais de semana e na zona rural. 
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PROJETO: PARLER 
 
Coordenador:  Júnia de Magalhães Vieira Machado 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no(s) curso(s) Superiores em Design de Moda e 

Administração do Campus Muriaé (preferencialmente com conhecimentos em 
língua francesa) 

Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 
 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, domínio do Pacote Office (ou equivalente), de mídias sociais para 
divulgação de eventos, domínio da norma culta, dedicação ao aprendizado e ao 
compartilhamento de conhecimentos adquiridos. Preferencialmente, deverá ter 
conhecimentos em língua francesa. 

Seleção: Entrevista 
Data: 23/05/2019, de 13:00 às 16:00 
Local: Sala: 27 
Resumo do Projeto O projeto do Grupo de Parler tem como objetivo a formação em língua francesa 

na modalidade comunicativa e a divulgação do IF Sudeste MG - Campus Muriaé 
abrindo as portas do Campus para o público externo. Os bolsistas receberão 
treinamento, farão pesquisas orientadas e serão responsáveis por demais 
atividades burocráticas e administrativas ( divulgação do curso e multiplicação 
dos conhecimentos adquiridos).  
 

 
 

PROJETO: IF ROCK 
 
Coordenador:  Junio Vasconcelos Soares 
Perfil do Candidato:  Aluno regularmente matriculado no curso Superior de Administração ou Design 

de Moda do Campus Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Noite. 

Requisitos do candidato:  
 

Saber tocar o instrumento contrabaixo, ter aptidão para executar canções do 
gênero musical Rock, possuir experiência prévia (ter tocado contrabaixo em 
conjuntos / bandas), ter disponibilidade para ensaios após às 22h (comumente a IF 
Rock ensaia após a término das aulas do período noturno). 

Seleção: Entrevista 
Data: 21/05/2019, de 14:00 às 16:00 
Local: Auditório 
Resumo do Projeto O projeto IF Rock foi criado em 2014 e desde então não parou mais de ser 

ofertado, inclusive já se tornou uma marca do Instituto. Ele tem por objetivo 
apresentar o contexto acadêmico e cultural brasileiro por meio de canções, e 
justifica-se por caracterizar uma excelente oportunidade de transmissão das 
informações da história do país e a participação da população através das canções 
e da disseminação de mensagens positivas através da música. Com a execução do 
projeto será possível trabalhar aspectos como arte, cultura, política e lazer. 
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PROJETO: GRUPO DE TEATRO SUFOCO 
 
Coordenador:  Natalino Oliveira 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no(s) curso(s) Técnicos Integrado do Campus 

Muriaé.  
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, domínio do Pacote Office (ou equivalente), de mídias sociais para 
divulgação do evento, domínio da norma culta, domínio de técnica de escrita de 
roteiros dramáticos e gestão de documentos. 

Seleção: Entrevista 
Data: 22/05/2019, de 13:00 às 16:00 
Local: Sala: 27 
Resumo do Projeto O projeto do Grupo de Teatro Sufoco tem como objetivo a formação em artes 

cênicas e a divulgação do IF Sudeste MG - Campus Muriaé utilizando 
apresentações artísticas e momentos culturais. Os bolsistas receberão treinamento, 
farão pesquisas orientadas e serão responsáveis pela manutenção do grupo, 
divulgação e multiplicação dos conhecimentos adquiridos.  
 

 
 

PROJETO: III SEMANA DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
IF SUDESTE MG - CAMPUS MURIAÉ 
 
Coordenador:  Weder Ferreira da Silva 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculados no curso técnico em Secretariado 
Turno da atividade do 
projeto 

Manhã/ Tarde 
 

Requisitos do candidato:  Proatividade, domínio de mídias sociais e noções de edição de vídeo. 
Seleção: Entrevista. 
Data: 22/05/2019, de 13:00 as 15:00 
Local: Sala dos Professores. 
Resumo do Projeto A III Semana de Popularização da Ciência e Tecnologia do IF Sudeste MG - 

Campus Muriaé consiste em um importante evento que além de divulgar o 
conhecimento produzido pelos estudantes das redes federal, estadual e municipal 
de Muriaé e região, pretende ainda sensibilizar toda a comunidade para a 
importância de se priorizar a ciência e tecnologia como elementos de promoção 
do conhecimento e de superação das disparidades sociais no país. 
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PROJETO: SISTEMA DE GESTÃO PARA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VIA 
INTERNET 
 
Coordenador:  Diego Rossi 
Perfil do Candidato:  Alunos do 2o ou 3o ano, regularmente matriculado no curso Técnico 

Integrado em Informática do Campus Muriaé 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  Domínio da linguagem PHP e Banco de dados 
Seleção: Entrevista 
Data: 22/05/2019, de 13:00 às 16:35 
Local: Coordenação de Informática 
Resumo do Projeto O projeto consiste em criar um sistema para auxiliar a comunidade externa, que 

trabalha com representação de vendas pela internet. O bolsista terá um 
acompanhamento durante o desenvolvimento do projeto, onde ele atuará de 
maneira significante na programação do sistema.  
 

 
 

PROJETO: INFORMÁTICA NA ESCOLA – INCLUSÃO DIGITAL PARA OS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
Coordenador:  Paulo Vinícius Moreira Dutra 
Perfil do Candidato:  do 2o ou 3o ano, regularmente matriculado no curso Técnico Integrado em 

Informática do Campus Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Proatividade, organização, domínio do Pacote LibreOffice (Writer, Calc e 
Impress). 

Requisitos do candidato:  Coeficiente de rendimento das disciplinas técnicas. 
Seleção: Entrevista 
Data: 16/05/2019 até 22/05/2019 
Local: diegorossi.com.br/seleção 
Resumo do Projeto O projeto tem como objetivo a inclusão digital para os alunos da rede municipal 

de educação, fornecendo aulas e conversas com os alunos a respeito do tema. O 
bolsista ficará responsável por controlar o conteúdo que está sendo ministrado e a 
frequência dos monitores voluntários. 
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PROJETO: ARTEFATOS CULTURAIS, IDENTIDADES E JUVENTUDE: FICÇÃO 
OU REALIDADE? 
 
Coordenador:  Raquel Guimarães Lins 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no(s) curso(s) Técnicos Integrado do Campus 

Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

Tarde 

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, domínio do Pacote Office (ou equivalente), de mídias sociais para 
pesquisas sobre os artefatos culturais e divulgação das produções do grupo, 
escrita culta. 

Seleção: Entrevista e Redação sobre artefatos culturais 
Data: 20/05/2019, de 17:00 às 18:00h 
Local: Sala 27 
Resumo do Projeto Os artefatos culturais são resultados de um processo de construção social,  como 

revistas, filmes, séries, livros, músicas e imagens. 
A proposta do Projeto de Extensão tem a intenção de promover, a partir de 
artefatos culturais, discussões e olhares sobre os processos que constituem as 
identidades do jovem, em uma aproximação com as formas culturais nas quais os 
jovens estão envolvidos, seja para possibilitar diferentes formas de olhar para tais 
artefatos, não para ignorar as preferências dos adolescentes, mas para permitir 
uma análise dos significados e valores que tais produções têm e representam para 
eles. 
 

 
 

PROGRAMA: IF EM MOVIMENTO: PRÁTICAS CORPORAIS ESPORTIVAS E DE 
GINÁSTICA PARA TODOS 
 
Coordenador:  Luís Eduardo da Silva 
Perfil do Candidato:  Alunos regularmente matriculado no(s) curso(s) Técnicos Integrado do Campus Muriaé. 
Turno da atividade do 
projeto 

manhã/tarde  

Requisitos do candidato:  
 

Proatividade, conhecimento das áreas atendidas pelo projeto e participações anteriores em 
atividades da área de Educação Física. 

Seleção: Prova e entrevista 
Data:  20/05/19 às 12:00 h 
Local: Sala 57 
Resumo do Projeto O projeto IF EM MOVIMENTO: PRÁTICAS CORPORAIS ESPORTIVAS E DE 

GINÁSTICA PARA TODOS tem como objetivo oportunizar vivencias corporais através de 
oficinas esportivas e de ginasticas para todos e a divulgação do IF Sudeste MG -Campus 
Muriaé utilizando apresentações de ginastica geral, bem como participações em eventos 
esportivos e a conscientização de uma vida saudável já na melhor idade. Os bolsistas 
receberão treinamento, farão estudos orientadas e serão responsáveis pela manutenção das 
atividades e equipamentos do projeto bem como divulgação e multiplicação dos 
conhecimentos adquiridos.  
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ANEXO III  
APENAS PARA O PROJETO: IFMOVEMENT: PRÁTICA DE GINÁSTICA LABORAL 

 
CARTA DE INTERESSE 

01. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME COMPLETO: 
CURSO: 
MÓDULO/PERÍODO: 
TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
02. CARTA DE INTERESSE - A seguir, argumente sobre seu interesse em participar do projeto, 
sobre como você poderá contribuir para as atividades do projeto e o que espera que o projeto 
possa contribuir para você, profissional ou academicamente. 
 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

DATA:              /             / ASSINATURA: 

 
 


