
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE GRADUANDOS PARA 

PROJETO DE EXTENSÃO  

O coordenador do Projeto de Extensão “Ecocampus: Da ação a prática na educação 

ecológica”, aprovado no Edital nº004/UFSJ/PROEX de 02 de agosto de 2021, torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para o desenvolvimento do 

projeto de extensão descritos abaixo:  

Projeto: A proposta consiste em acrescentar e desenvolver a função do espaço do 

Campus Tancredo Neves (CTAN) como parque ecológico aberto à população, com 

participação da comunidade acadêmica no aproveitamento. Também será abordada, junto 

à administração do campus, a gestão das áreas verdes de preservação, para melhorar a 

valorização e a forma de lidar com estes espaços, especialmente o respeito à função de 

conservação da biodiversidade e a atribuição de práticas de educação ambiental e demais 

usos permanentes para maior acessibilidade e segurança no usufruto do local. 

 

Plano de Trabalho do Bolsista: 

Fase 1: 3 meses iniciais 1) Realização do curso de capacitação oferecido pela ICMBIO de 

Ritápolis; 2) Levantamento bibliográfico para (a) identificação dos aspectos biológicos 

inerentes à temática do projeto; (b) fatores que podem contribuir para a propagação do 

projeto e (c) estratégias atualmente utilizadas para a realização de trilhas ecológicas.  

Fase 2: 3-7 meses 1) Produção de material bibliográfico como panfletos, banners, artigos 

em mídia local, elaboração de palestras com o objetivo de desmitificar e informar sobre o 

projeto com base no levantamento bibliográfico realizado na fase 1. As palestras serão 

elaboradas de forma diferenciada em função do público que poderão ser estudantes de 

nível médio ou graduação e para a comunidade local em associações de bairro e/ou outras 

organizações sociais.  

Fase 3: 7-12 meses 1) Ministrar palestras nas escolas de ensino médio da rede pública e 

privada da região e em eventos voltados para o público universitário; 2) Ministrar palestras 

voltadas para a comunidade local. 3) Participar na organização das campanhas de Meio 

Ambiente. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados em curso de graduação da UFSJ, 
sendo atribuído uma maior avaliação para aqueles que já cursaram disciplinas, como: 

PROJETO DE EXTENSÃO – ECOCAMPUS: DA AÇÃO A PRÁTICA NA EDUCAÇÃO 

ECOLÓGICA 



 

 

Ecologia, Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Conservação dos Recursos Naturais, 
Biologia da Conservação e entre outras. 

A Carga Horária de dedicação ao projeto é de 20h semanais; 

Existe uma (01) bolsa associada ao projeto que será distribuída de acordo com a ordem 
de classificação nesse processo seletivo.  

Os candidatos excedentes poderão participar do programa como voluntários.  

Todos os selecionados que participarem efetivamente das atividades de extensão 
receberão certificado de participação contendo, além da descrição do projeto, a forma de 
participação, e o número de horas dedicadas ao mesmo. 

O candidato deve realizar a leitura prévia do projeto antes de realizar sua inscrição.  

https://drive.google.com/file/d/1wvbR3FBob_dsbkI0AACPoy78AJRnwP-
u/view?usp=sharing 

HABILIDADES GERAIS DESEJÁVEIS: 

Boa capacidade de comunicação e facilidade para trabalho em equipe; conhecimentos 
sobre a produção e edição de textos, planilhas, imagens e vídeos. 

SELEÇÃO  
Os candidatos deverão enviar Currículo, Histórico Escolar e Carta de Intenções até dia 
11/02/2022 para o e-mail ricardopsepini@ufsj.edu.br. Deve-se fazer menção ao nome do 
projeto no “assunto” do e-mail.   

O processo de seleção será desenvolvido em duas fases:  

FASE 1: análise de currículo, Histórico Escolar – por meio do Coeficiente de Rendimento 
- CR; análise de carta de intenções redigida pelo candidato informando as razões do 
interesse pelo projeto, disponibilidade de tempo semanal e as principais habilidades.  

FASE 2: Entrevista via videoconferência. Os selecionados na Fase 1 serão informados via 
e-mail da data/hora das entrevistas. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Os critérios do processo seletivo são: Disponibilidade de tempo conforme necessidade 
do projeto; Maior Coeficiente de Rendimento - CR; Currículo; habilidades e interesse 
pelo projeto descritos na Carta de Intenções.  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão divulgados via e-mail para cada candidato individualmente. 

A seleção será válida para o período de março de 2022 à março de 2023.  

PROCESSO SELETIVO 

mailto:ricardopsepini@ufsj.edu.br


 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador.  

São João del-Rei, 28 de janeiro de 2022. 

Prof. Ricardo Pereira Sepini  

Coordenador do Projeto 


