
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIA

ATIVIDADE: PROGRAMA AZIMUTE NORTE: DESPORTO ORIENTAÇÃO NO CEFET-MG

Divinópolis, 04 de abril de 2019

A  Coordenadora  da  Atividade  de  Extensão  "AZIMUTE  NORTE:  DESPORTO
ORIENTAÇÃO NO CEFET-MG" - do CEFET-MG, Profa. Nádia Cristina da Silva Mello, torna
público  aos  alunos  dos  Campi  de  Divinópolis,  o  processo  para  seleção  voluntário  de
extensão,  para participação na Vertente Ambiental,  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, 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. Atividade
O Programa de Extensão “Azimute Norte”  é um processo educativo cultural e científico
que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e envolve a comunidade interna
e externa do CEFET-MG. Tem como objeto o esporte Orientação, que é uma ferramenta
pedagógica  multidisciplinar.  O  Programa  possui  cinco  vertentes:  1  -  Competitiva,  2  -
Tecnológica, 3 - Pedagógica, 4 - Ambiental, 5 - Promoção da Saúde e Qualidade de Vida,
nos campi de Divinópolis, Belo Horizonte, Contagem e Varginha. 
O(a) bolsista selecionado deve:
2.1.Auxiliar  no  processo  de  organização  e  execução  das  atividades  do  Programa  de

extensão;
2.2.Auxiliar  nas  tarefas  administrativas  das  atividades  de  extensão:  redação  de  atas,

memorandos, ofícios, elaboração de planilhas, registros de atividades em imagens,
áudio, vídeos; organização de compras e prestação de contas;

2.3- Criar um ambiente digital para organizar os arquivos de registros das atividades do
programa em cada vertente;

2.4- Propor e criar produtos, tendo como objeto o esporte Orientação no CEFET-MG;
2.4- Comprometer-se com os estudos das bibliografias e materiais referentes ao objeto

central do projeto (a Orientação Esportiva);
2.5- Organizar atividades de estudos e treinamentos com a equipe do programa;
2.6- Participar das reuniões do programa;
2.7- Auxiliar na elaboração de artigos acadêmicos para eventuais publicações

3. Condições para candidatar-se às Bolsa Voluntária de Extensão
3.1. Estar regularmente matriculado na 2ª série do Curso Técnico em Produção de Moda

do CEFET – MG;
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.

4. Condições para assinatura do contrato 
4.1. Não possuir vínculo empregatício;
4.2. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET- MG;
4.3. Não estar cumprindo estágio curricular.



5. Das Inscrições
5.1.  Período: 07 a 09 de abril de 2019.    
5.2.  As inscrições serão efetuadas exclusivamente através do formulário que será acessado 
através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjucCey0OpyuK4qLtfy1R-
7FPbxuV_LI2tce4BxVDkRuoLPw/viewform?vc=0&c=0&w=1
5.3.  A documentação necessária é:

5.3.1. Formulário de Inscrição descrito no item 5.2;
5.3.2. Histórico Escolar com as notas obtidas nas disciplinas cursadas no ano letivo

de 2018, que deverá ser anexado no formulário de inscrição.

6. Vigência das Bolsas de Extensão
6.1. A Bolsas de Extensão deverá ser concedida por 06 meses podendo ser prorrogada
por mais 6 meses a critério da coordenação do programa.  

7. Processo de Seleção
7.1. O processo de seleção ocorrerá em 2 (duas) etapas sendo que todas as etapas são 
eliminatórias e classificatórias. 
- Etapa 1: Análise do Formulário de Inscrição e do Histórico Escolar. 
- Etapa 2: Entrevista (o horário será divulgado na manhã do dia 10 de abril de 
2019, no site do CEFET-MG Campus Divinópolis - http://www.divinopolis.cefetmg.br/)

8. Calendário do Processo de Seleção
8.1. Publicação do edital: 08 de abril de 2019. 
8.2. Inscrição dos candidatos: 08 e 09 de abril de 2019.    
8.3. Entrevista: no turno da tarde do dia 10 de abril de 2019 (verificar o horário divulgado no 
site do CEFET-MG Campus Divinópolis - http://www.divinopolis.cefetmg.br/). 
8.4. Resultado até dia 15 de abril de 2019 (o resultado será divulgado no site do CEFET-MG 
Campus Divinópolis - http://www.divinopolis.cefetmg.br/). 

9. Vagas
9.1. Será ofertada 1 vaga voluntária para seleção no presente edital.
9.2.  Caso o aluno bolsista  selecionado optar pelo aproveitamento da sua participação no
projeto de pesquisa, a fim de validar como estágio curricular obrigatório, será   necessário: (I)
a aprovação prévia pelo Colegiado do Curso; (II) a permanência na atuação no projeto de
iniciação científica como voluntário pelo período necessário para a complementação da carga
horária estabelecida pela legislação pertinente ao estágio.

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

_____________________________________________
Profa. Nádia Cristina da Silva Mello

Departamento de Formação Geral
Coordenadora do Programa de Extensão:

 “AZIMUTE NORTE: DESPORTO ORIENTAÇÃO NO CEFET-MG” 

____________________________________________
Profa. Maria de Lourdes Couto Nogueira

Coordenação de Produção de Moda
Orientadora da Vertente Ambiental do Programa de Extensão:

 “AZIMUTE NORTE: DESPORTO ORIENTAÇÃO NO CEFET-MG”
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