
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

CHAMADA INTERNA PARA VOLUNTÁRIOS EM PROJETO DE EXTENSÃO 

Atividade: 

 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2019 

 
O Coordenador do Projeto de Extensão: “Planejamento da trilha dos sentidos e 
acompanhamento de ações ambientais”, - do CEFET-MG, Prof. Dr. Clayton Angelo 
Silva Costa, torna público aos estudantes do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e do 
Curso Técnico em Meio Ambiente da Unidade Belo Horizonte, o processo para seleção de 05 
(cinco) voluntários, para participação no projeto citado, nos termos estabelecidos na presente 
Chamada Interna. 

 

1. Objetivos Gerais 

1.1. Promover a participação de discentes em atividades de extensão de forma a ampliar a 
integração entre o CEFET-MG e a sociedade; 

1.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades beneficiadas, 
priorizando as demandas de relevância cultural, ambiental e social; 

1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento ambiental referente à conservação 
da natureza; 

1.4. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão; 

1.5. Contribuir para a formação acadêmico-profissional do discente. 
 

2. Atividade 

2.1. Auxiliar o coordenador desta ação de extensão no processo de planejamento da trilha 
dos sentidos (percepção ambiental) na Estação Ecológica da UFMG; 

2.2. Trabalhar como monitor em atividades de oficinas e trilhas ambientais 
acompanhando professores e alunos das escolas visitantes; 

2.3.  Participar de reuniões, eventos e cursos de capacitação (de cunho ambiental) 
ofertados pela Estação Ecológica e/ou pelo CEFET-MG e contribuir com a logística 
quanto às atividades a serem desenvolvidas; 

2.4. Pesquisar sobre a temática “percepção ambiental” e contextualizá-la às atividades 
propostas na Estação (iniciação científica/produção de artigo); 

2.5. Apresentar a pesquisa em evento com caráter científico ou submetê-la em revistas 
com qualis.  
 

3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 

3.1. Estar regularmente matriculado no curso superior em Engenharia Ambiental e 
Sanitária ou no Técnico em Meio Ambiente (integrado ou subsequente) do CEFET– 
MG – Campus Belo Horizonte; 

3.2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sem 
prejuízo de suas atividades curriculares. Sendo uma manhã (4h) na Estação e as 
demais 16 horas mescladas entre cursos de capacitação e participação em reuniões 
(quando ofertados) e/ou pesquisa em casa (iniciação científica); 

3.3. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG; 

3.4. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET- MG; 

3.5. Não estar cumprindo estágio curricular; 

3.6. Ser maior de idade. 
 
 



 

4. Das Inscrições 
 

4.1. Período: 21 a 26 de agosto de 2019. 

4.2. Local: Online (por e-mail) 

4.3. Documentação: 

4.3.1. Ficha de Inscrição preenchida em formulário próprio, disponível em: 
https://bit.ly/2MT7V2O. A mesma deverá ser assinada e enviada ao endereço 
eletrônico: clayton@cefetmg.br e ecoclayton@ufmg.br  

 

4.3.2. Histórico Escolar também deverá ser encaminhado para os e-mails informados no 
item 4.3.1 com as notas obtidas nas disciplinas cursadas no último ano/semestre 
(curso técnico/graduação) de 2018; os alunos que estão cursando o primeiro 
ano/semestre (curso técnico/graduação) do ano de 2019 deverão apresentar as 
notas obtidas no processo seletivo para ingresso no CEFET-MG. 

 

5. Vigência da participação voluntária no projeto de Extensão 

5.1. A participação no projeto de extensão não envolve valores ou bolsa remunerada por 
estar enquadrada na modalidade voluntária;  

5.2. A participação no projeto de Extensão, modalidade voluntária, poderá ter uma 
duração máxima de 12 meses podendo ser estendida por mais um (1) ano. O tempo 
de permanência do (a) voluntario (a) dependerá das demandas da Estação Ecológica 
da UFMG e do CEFET-MG. 

 
 

6. Processo e local da Seleção 

6.1. Entrevista com os candidatos. 

6.2. Análise da disponibilidade de horário. 

6.3. Análise de histórico escolar. 

6.4. Local da entrevista: Departamento de Geografia e História -DGH (4º andar), sala 442 

 

7. Calendário do processo seletivo 

7.1. Publicação do edital: 20 de agosto de 2019. 

7.2. Inscrição dos candidatos: 21 a 26 de agosto de 2019. 

7.3. Entrevistas: 27 de agosto de 2019, em horário agendado por e-mail. 
7.3. Resultado: até 02 de setembro de 2019. 

 
 

8. Vagas 

8.1. Os candidatos classificados comporão o cadastro de participação no projeto de 
Extensão e serão convocados para as atividades voluntárias à medida das 
necessidades da Atividade ora proposta e de acordo com a ordem de classificação. 

 

9. Da Validade 
A presente Chamada Interna terá validade de 12 meses, a contar da data da 
Homologação do Resultado Final. 

 
 

                                                                    
 

Prof. Clayton Angelo Silva Costa 
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