
 

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 setembro de 2019 

 
O Coordenador da Ação de Extensão: “Educação Ambiental: práticas pedagógicas para a 
educação infantil”, - do CEFET-MG, Prof. Clayton Angelo Silva Costa, torna público aos 
estudantes da Unidade Belo Horizonte o processo para seleção de um (1) voluntário, para 
participação na Atividade em referência, nos termos estabelecidos na presente Chamada Interna. 

 

1. Objetivos Gerais 

1.1. Promover a participação de discente 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 social e ambiental; 

1.3. Disponibilizar para a sociedade conhecimento e ações ambientais; 

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 nas atividades, desta ação de extensão, durante o curso de iniciação 
a ser ofertado na Unidade de Conservação (UC) Mata do Limoeiro; 

2.2.  Participar de reuniões, eventos e cursos de capacitação (de cunho ambiental) ofertados 
pelo CEFET-MG e/ou pela UC Mata do Limoeiro; 

2.3. Pesquisar sobre a temática “percepção e educação ambiental” (iniciação 
científica/produção de artigo) em relação às atividades propostas no curso de iniciação; 

2.4. Apresentar o artigo em evento com caráter científico ou submetê-lo em uma revista com 
Qualis/CAPES. 

 

3. Condições para candidatar-se à voluntário(a) 

3.1. Estar regularmente matriculado no curso superior em engenharia ambiental e sanitária 
e/ou no técnico em meio ambiente (integrado ou subsequente) do CEFET– MG; 

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

3.3. Ser maior de idade. 
 

4. Das Inscrições 
 

4.1. Período: 21 à 29 de setembro de 2019. 

4.2. Local: Online (por e-mail). 

4.3. Documentação: 

4.3.1. Ficha de Inscrição preenchida no corpo do e-mail, contendo os seguintes dados: nome 
completo, curso, período ou ano escolar e a sua data de nascimento. O e-mail deverá 
ser enviado aos endereços eletrônicos: clayton@cefetmg.br e ecoclayton@ufmg.br  

 
 
 
 

mailto:clayton@cefetmg.br
mailto:ecoclayton@ufmg.br


 

5. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão (modalidade voluntária) 

5.1. A ação voluntária não envolve valores;  

5.2. A ação voluntária poderá ter uma duração máxima de 24 meses. O tempo de voluntariado 
dependerá das demandas do CEFET-MG e da Unidade de Conservação Mata do 
Limoeiro. 

 
 

6. Processo de Seleção 

6.1. Entrevista com os candidatos. 

6.2. Análise da disponibilidade de horário. 

6.3. 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 setembro de 2019. 

7.2. Inscrição dos candidatos: 21 a 29 de setembro de 2019. 

7.3. Entrevistas: 30 de setembro de 2019, no período de 17h40 às 18h40, em horário a ser 
confirmado por e-mail na data ora citada. 

7.4. Resultado: até 04 de outubro de 2019 nos sites: 

7.5. http://www.dgh.cefetmg.br/ , http://www.dedc.cefetmg.br  e http://www.dcta.cefetmg.br/  
 
 

8. Vagas 

8.1. Os candidatos classificados comporão o cadastro de voluntário 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. Dr. Clayton Angelo Silva Costa 
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