
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL 
CEFET – CURVELO 

Rua Santa Rita, 900 – Bairro Santa Rita 

 

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 
Pesquisador voluntário – 2º ano 

Pesquisador bolsista – 3º ano 

Pesquisador voluntário – 3º ano 
 

 

Curvelo, 22 de março de 2017 

 

 

ATIVIDADE:PROJETO CEAM–CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O coordenador do PROJETO CEAM – Centro de Educação Ambiental, parceria COPASA/CEFET, 

torna público aosalunos do Campus Curvelo o processo para seleção de pesquisadores para projeto 

de extensão, para participação na atividade em referência, nos termos estabelecidos na presente 

Chamada Interna. 

 

1. Objetivos Gerais 

1.1. Promover a participação de discentes em atividades de pesquisa de forma a ampliar a 

participação do CEFET na academia; 

1.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades utilizando 

pesquisascientificas, priorizando as demandas de relevância cultural, social e tecnológica; 

1.3. Fortalecer a relação entre ensino e pesquisa; 

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

 

2. Atividades dos bolsistas 

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, social e tecnológica; 

1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento tecnológico desenvolvido no CEFET- MG; 

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

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

 

2. Atividades dos bolsistas 

2.1. Elaborar as atividades a serem desenvolvidas no CEAM; 

2.2. Receber e acompanhar a comunidade durante as atividades desenvolvidas no centro de 

educação ambiental; 

2.3. Promover a divulgação do CEAM; 

2.4. Executar atividades como palestras, oficinas e cursos. 

2.5.Participar de eventos ambientais em conexão com as atividades do centro de educação 

ambiental. 

 

3. Condições para candidatar-se ao estagio de extensão 

3.1. Estar regularmente matriculado no 2º ou 3º anodos cursosTécnico emMeio Ambientedo 

CEFET – Curvelo 

3.2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo 

de suas atividades curriculares. 

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

3.4. Não possuir vínculo empregatício; 

3.5. Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa do CEFET- MG; 
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Obs: O bolsista do 2º ano, não poderá ser utilizareste estagio como estagio obrigatório, mas poderá 

continuar o projeto em 2017 podendo então usa-lo como estagio obrigatório. 

 

4. Das Inscrições 

4.1.  Período: de 22 a27 de março de 2016. 

4.2. Preencher fixa de inscrição na secretaria do Departamento de Eng. Civil e Meio Ambiente 

com a Srta. Amanda, de 07h00 às 13h00 e com a Srta. Edilene na Coordenação de 

Engenharia das 15h00 às 18h00. 

 

5. Dovínculo de estagio 

5.1. Será uma bolsa para o estagiário do MEA3, os outros dois contemplados serão 

pesquisadores voluntários. 

 

6. Valor e Vigência do estágio de Extensão 

6.1. A vigência será de seis meses (01/04/2017 ate 31/11/2017) e o valor da bolsa do 

pesquisador do 3ºano será de R$ 400,00. 

 

7. Requisitos para a Seleção 

7.1 Entrevistas dia 28 de março de 2017. 

 

8. Resultado do processo seletivo 

8.1. Resultado dia29 de março de 2017. 

 

9. Vagas 

9.1.Será ofertada duas vagas para o MEA3 e uma para o MEA2. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Sergio Campos de Freitas 

Coordenadordo projeto 

 


