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A ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS e a PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E 

ASSUNTOS COMUNITÁRIOS DA UFSJ tornam pública esta Chamada Interna Conjunta, para 

receber, de acordo com os procedimentos e cronograma específicos, propostas de projetos 

e/ou atividades de extensão a serem desenvolvidas por alunas e alunos da University of 

Georgia (UGA) durante o primeiro semestre letivo de 2016. 

 

1. DO OBJETIVO DESTA CHAMADA 
 
Angariar propostas de Projetos de Extensão e/ou Atividades de Extensão para comporem 
banco de ofertas para as/os alunas/os da University of Georgia (UGA). A seleção das 
propostas será realizada pela ASSIN e pela Coordenação do Programa Flagship (um 
representante da UFSJ e outro da UGA). 
  
 
2. DAS DIRETRIZES PARA AS PROPOSTAS 
 
• Cada Proposta de Atividade e/ou Projeto de Extensão para esta Chamada Interna 
deverá ter um/a única/o coordenador/a, servidor público docente do quadro permanente da 
UFSJ, que será o interlocutor junto à ASSIN no âmbito desta chamada. 

• As propostas, a serem encaminhadas por e-mail à ASSIN, deverão conter, 
necessariamente, 2 arquivos anexos em formato pdf, devidamente preenchidos: a) Resumo de 
uma página do projeto de extensão redigido em português, e b) Plano de atividades mensais 
para as/os alunas/os redigido em português. 

 

3. DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
• As Propostas (e-mail com 2 anexos em pdf) deverão ser enviadas à ASSIN, no endereço  

assin@ufsj.edu.br. 
• O assunto do e-mail deverá ser PROPOSTA PARA CHAMADA INTERNA CONJUNTA 
UGA/UFSJ.  
 
• No corpo do e-mail deverá constar: o Título da Proposta e o Nome do/a proponente.  
 
• O e-mail de inscrição deverá ser enviado do dia 21 de outubro de 2015 até 23h59min 
do dia 20 de novembro.  
 
• Haverá uma mensagem de retorno da ASSIN, não imediata, comprovando o 
recebimento do e-mail de inscrição.  
 
4. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
As propostas serão selecionadas e classificadas pela ASSIN e pela Coordenação do Programa 
Flagship (UGA), de acordo com os seguintes critérios: 
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• adequação entre a proposta e o curso de graduação de origem das/dos alunas/os da 
UGA; 

• interesse das/dos alunas/os pela proposta enviada; 

• detalhamento do plano de atividades mensais a ser desenvolvido. 

 
• CRONOGRAMA  
 

21/10/2015 Lançamento da Chamada Interna. 

21/10/2015 Início do período de inscrição de Propostas. 

20/11/2015 Prazo final para envio de Propostas de Ações, Projetos e Programas 
 para a Chamada Interna da UFSJ, até 23h59min. 

23/11/2015 a  
30/11/2015 

Período de seleção 
 

Até 18 de 
dezembro 

Resultado final 
 

 
 
6. Observações gerais: 
 

• O projeto e/ou atividade de extensão não necessita estar vinculado a nenhum 
projeto/programa de extensão vigente. 

• Não haverá nenhum fundo de apoio ou recurso específico destinado aos projetos e/ou 
atividades de extensão selecionadas nesta chamada. 

• O resumo do projeto de extensão e/ou atividade de extensão não deve ultrapassar 
uma página, deve ser enviado em formato PDF, deve conter título, nome da/do 
coordenador/a e informações relevantes sobre o projeto e/ou atividades a serem 
desenvolvidas. 

• O plano de trabalho deve ser elaborado de forma detalhada, mês a mês, com as 
atividades a serem desenvolvidas pela/o aluna/o de março a junho de 2016. 

• Ao final das atividades, a/o docente responsável pelo projeto e/ou atividades deverá 
enviar documento à ASSIN, atribuindo uma nota por frequência e outra nota por 
desempenho da/o aluna/o. 

• A/O aluna/o estará inscrita/o em disciplina na UFSJ, sob a responsabilidade da ASSIN, 
para contabilização de créditos em sua universidade de origem, e não receberá bolsa 
para desempenho das atividades. 

• A/O aluna/o dedicará sete horas semanais às atividades propostas. 
• Não serão aceitas em hipótese alguma atividades a serem desenvolvidas em língua 

inglesa. Todas as atividades de extensão serão desenvolvidas em português. 
• Todas/os alunas/os da UGA que forem selecionadas/os para o intercâmbio possuem 

ao menos nível intermediário em língua portuguesa, podendo escrever, falar e 
compreender a língua portuguesa falada no Brasil. 

 
São João del-Rei, 21 de outubro de 2015. 

 
 
 
 

Professora Dra. Liliane Assis Sade Resende 
Assessora para Assuntos Internacionais 
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Professor Dr. Paulo Henrique Caetano 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários  
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