
 
 

 

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

AÇÃO DE EXTENSÃO: "CESTA CULTURAL 2021: DO PALCO ÀS TELAS" 

Divinópolis, MG 14 de maio de 2021 

 

O Coordenador da Atividade de Extensão "CESTA CULTURAL 2021: DO PALCO ÀS TELAS" 

- do CEFET-MG, Prof. Rodrigo Alves dos Santos, torna público aos alunos do Campus Divinópolis 

o processo para seleção de bolsistas de extensão edições virtuais e/ou presenciais (caso assim o 

permita o contexto da Pandemia de COVID-19) da Cesta Cultural 2021, 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/a aluno/a fará parte da equipe irá operacionalizar a realização de edições virtuais e ou 

presenciais (caso assim o permita o contexto da Pandemia de COVID-19) da Cesta Cultural 2021. 

Nesse âmbito, o/a aluno/a bolsista deverá: a) desenvolver/alimentar/atualizar página virtual do 

projeto e as redes sociais que serão criadas para veiculação de informações sobre o projeto; b) 

operar ferramentas/aplicativos de filmagem, transmissão via internet e de interação tanto em 

computadores quanto em aparelhos de telefone móveis, quando da realização das edições 

virtuais e/ou presenciais da Cesta Cultural; c) registrar e documentar e material do projeto; d) 

redigir relatórios mensais e finais do projeto, bem como construir um PITCH a ele relacionado. 

 

3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 

3.1. Estar regularmente matriculado/a em um curso superior/técnico do CEFET – MG, cursando, 

no mínimo, o terceiro período de um dos cursos superiores oferecidos pelo campus Divinópolis 

do CEFET-MG (para a vaga da bolsa de nível superior) ou o segundo ano de um dos cursos 

técnicos diurnos ou noturnos oferecidos pelo campus Divinópolis 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. 

3.4. Não possuir vínculo empregatício. 

3.5. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET-MG. 

3.6. Não estar cumprindo estágio curricular. 

4. Das Inscrições 

4.1. Período: das 8h do dia 25/05/2021 às 18h do dia 26/05/2021. 

4.2. O/a discente deverá manifestar interesse na participação desta ação de extensão no Portal 

Discente do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), conforme 

instruções no guia no site da DEDC (http://www.dedc.cefetmg.br/guias). A ação poderá ser 

localizada no SIGAA a partir do nome do professor coordenador da ação de extensão. 

4.3. Documentação a ser apresentada na inscrição: 

4.3.1. Histórico Escolar com as notas obtidas nas disciplinas cursadas no último semestre de 

2020.  

4.3.2 Carta de Intenção dissertativo-argumentativa, apresentando as motivações para fazer parte 

do projeto, digitada em letra arial, 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens e paragrafações 

convencionados no documento, com texto justificado e extensão máxima de uma página. O nome 

completo do/a candidato/a deve estar nas últimas linhas da página, seguido do número de 

telefone móvel e e-mail de contato. 

4.3.3 LINK de um vídeo de apresentação do/a candidato/a, com duração máxima de até dois 

minutos, no qual ele/ela se apresenta e busca convencer quem o/a assiste de que possui 

competências para ser bolsista do projeto. (NÃO MANDAR VÍDEO COMO ANEXO E SIM UM 

LINK QUE PERMITA ACESSO AO VÍDEO) 

IMPORTANTE1: A documentação relacionada no item 4.3 deverá ser encaminhada, 

conforme prazo de inscrição deste edital, para o e-mail rodrigo.alves@cefetmg.br, 

tendo como título do e-mail: 

CANDIDATURA_BOLSA_EXTENSÃO_CESTA_CULTURAL_ENSINOSUPERIOR 

(para alunos/as da graduação) ou 

CANDIDATURA_BOLSA_EXTENSÃO_CESTA_CULTURAL_ENSINOTÉCNICO 

(para alunos/as do técnico). 

 

IMPORTANTE 2: É de responsabilidade do/a interessado/a em ser bolsista testar se 

os documentos enviados como anexo estão abrindo. Caso algum dos anexos à 

candidatura não abra, o/a candidato/a será automaticamente eliminado/a do 

processo de seleção. 

 

https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-ação-de-extensão.pdf
mailto:rodrigo.alves@cefetmg.br


 
 

5. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão 

5.1. As Bolsas de Extensão para bolsistas do projeto, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

serão pagas pelo CEFET-MG. 

5.2. A Bolsa de Extensão deverá ser concedida por 06 meses, considerando o ano fiscal de 2021.  

5.3. O projeto será executado entre 01 de junho e 31 de dezembro de 2021 

6. Processo de seleção 

Para cada bolsa, serão analisadas, para candidatura, no máximo dez inscrições de candidatos/as, 

considerando a ordem de manifestação de interesse no sistema SIGAA dentro do prazo de 

inscrição (das 8h do dia 25/05/2021 às 18h do dia 26/05/2021). Feita a identificação das dez 

primeiras inscrições de interessados/as que apresentarem documentação completa solicitada no 

item 4.3 deste edital, serão avaliados: a partir da Carta de Intenção, a qualidade do texto e dos 

argumentos apresentados; a partir do Vídeo de apresentação, a capacidade de se comunicar em 

vídeo do/a candidato/a, a criatividade e o uso adequado recursos de imagem/som empregados; 

partir do Histórico Escolar, o desempenho dos/as candidatos/as não só com relação à nota, mas 

também em demonstração de habilidades e competências para desenvolver as atividades citadas 

no item 2. Para aferição da demonstração de domínio, pelo/a candidato/a, dessas habilidades e 

competências, serão feitas consultas a professores/as de disciplinas técnicas que o/a 

candidato/a tenha concluído no curso em que se encontra matriculado/a no CEFET-MG 

Divinópolis. 

 

7. Calendário do processo seletivo 

7.1. Publicação do edital: 14/05/2021 

7.2. Inscrição dos candidatos: das 8h do dia 25/05/2021 às 18h do dia 26/05/2021. 

7.3. Resultado até dia 27/05/2021. 

 

8. Vagas: 02 (uma para aluno/a do ensino técnico, uma para aluno/a do ensino superior) 

8.1. Os candidatos classificados comporão o cadastro de Bolsista de Extensão e serão 

contratados à medida das necessidades da proposta e de acordo com a ordem de classificação. 

 

9. Da Validade 

A presente Chamada Interna terá validade de 06 meses, a contar da data da Homologação do 

Resultado Final. 

 


