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PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

PROCESSO SELETIVO DE ACADÊMICOS DE GRADUAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES A

PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VINCULADOS AO
EDITAL Nº 06/2017 PIBEX/PROEXT/UFTM

A Profa.  Dra.  Daniele  Cristina  de  Souza,  através  do  Centro  Cultural  da  Universidade
Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, faz saber aos interessados que estão abertas as
inscrições para o processo seletivo de acadêmicos de graduação, bolsistas e voluntários,
para o desenvolvimento de atividades do  Programa Música e Universidade de acordo
com as condições estabelecidas neste documento.

1. OBJETIVO
1.1. Selecionar  até  03  (três)  alunos(as) de  graduação  para  o  desenvolvimento  do
Programa Música e Universidade, sendo 01 (um) bolsista e 02 (dois) voluntários.
1.2. Apoiar, ocasionalmente,  01 (um(a)) aluno(a) através de remuneração referente ao

apoio  administrativo,  técnico  e  operacional,  inerentes  ao  desenvolvimento  do
Programa Música e Universidade. O(A) aluno(a) será selecionado(a) conforme o
item 6.1 e remunerado(a) conforme os itens 8.2 e 8.3 deste documento.

2. RECURSOS/ DURAÇÃO
2.1. Serão comprometidos recursos financeiros da PROEXT/UFTM, referentes à bolsa
de extensão, durante o período de 08 (oito) meses, de abril/2018 a novembro/2018.
2.2. O valor da bolsa será de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

3. DATAS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
3.1. Períodos, horários e locais de inscrições:
3.2. As inscrições para acadêmicos dos cursos de graduação estarão abertas no período
de 07/03/2018 às 14:00 do dia 13/03/2018 através deste formulário eletrônico. A lista com
os horários  das  entrevistas  de  cada  um dos  candidatos  inscritos  será  divulgada  no  dia
13/03/2018 a partir das 17:00.
3.3. Do local e data da seleção e divulgação do resultado:
3.3.1. As entrevistas de seleção serão realizadas no dia 14/03/2018 no Centro Cultural da
UFTM, situado à Rua Frei Paulino, 30, 1º andar – Prédio da Reitoria, a partir das 14:00.
3.3.2. A divulgação da lista dos candidatos aprovados, com a respectiva classificação,
será no dia 15/03/2018, a partir das 14:00, apresentada na página do Facebook do Centro
Cultural da UFTM e no blog do Centro Cultural da UFTM.
3.3.3. O prazo para a interposição de recursos será até as 14:00 do dia 16/03/2018.
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3.3.4. A solicitação do recurso deverá ser endereçada à Profa. Dra. Daniele Cristina de
Souza,  do  Programa  Música  e  Universidade,  e  enviadas  ao  e-mail
centrocultural.selecao@gmail.com.
3.3.5. As  decisões  em  relação  às  contestações  serão  divulgadas  por  e-mail  aos
solicitantes.
3.3.6. Os classificados deverão entrar em contato com a coordenadora do programa até o
dia  21/03/2018  através  do  e-mail  centrocultural.selecao@gmail.com para  mais
informações sobre o programa e entrega dos documentos necessários para a submissão do
mesmo. 
3.3.7. Os  classificados  receberão  e-mail  da  coordenadora  do  Programa  Música  e
Universidade para programação do início das atividades.

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
4.1 Os  critérios  para  inscrição,  de  acordo  com  as  exigências  dos  editais  PIBEX,  são
apresentados abaixo: 
4.1.1 Ter concluído, no mínimo, o primeiro semestre letivo e não estar cursando o último
período do curso de graduação;
4.1.2. O  aluno  deverá  ter  disponibilidade  de  15  horas  semanais para  se  dedicar  ao
programa  de  extensão  universitária,  em  conformidade  com  a  proposta  de  trabalho
elaborada pela coordenadora;
4.2 É vedada a inscrição de aluno com matrícula trancada;
4.3 O aluno só poderá receber  esta  modalidade  de  ajuda  de custo,  sendo vedada a
acumulação desta com outras bolsas da Instituição (Pibic, Pibid, Monitoria,  Pet, CNPq,
Fapemig, Auxílio Acadêmico e outras).
4.4 Não apresentar  pendência  com as  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  da
UFTM;
4.5 Apresentar  desempenho  acadêmico  satisfatório,  definido  pela  coordenadora
docente.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
5.1. Preenchimento deste   formulário de inscrição online  ;
5.2. Não há necessidade da entrega de documentos além das informações solicitadas no
formulário.

6. SELEÇÃO
6.1. A  seleção  dar-se-á  segundo  os  critérios  estabelecidos,  conforme  apresentado
abaixo:

 Conhecimentos  e habilidades  musicais  mencionadas  no formulário eletrônico de
inscrição – peso 3;
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 Análise da resposta do último item do formulário de inscrição online – peso 3;

 Entrevista – peso 4.

7. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO
7.1. Serão  indeferidas,  pela  coordenadora  do  programa,  as  inscrições  feitas  fora  do
período estipulado e que não estiverem  de acordo com as informações solicitadas neste
documento e no formulário de inscrição online.
7.2. Eventuais  dúvidas  poderão  ser  esclarecidas  pelo  email
centrocultural.selecao@gmail.com.

8. DO  NÚMERO  DE  ALUNOS,  DA  DURAÇÃO  E  DO  PERÍODO  DE
EXECUÇÃO
8.1. O número de alunos selecionados será de 03 (três), sendo que 01 (um(a)) aluno(a)
receberá subsídio de acordo com o item 2. deste documento. Os demais participarão do
programa como voluntários.
8.2. A duração do programa será de 08 (oito) meses, com início previsto para abril/2018
e término em novembro/2018.
8.3. O recebimento da bolsa de extensão está acondicionado ao recurso financeiro da
UFTM.

9. OBRIGAÇÕES DO ALUNO
9.1. Assinar o Termo de Compromisso e entregar à Coordenadora do Programa Música
e Universidade.
9.2. Cumprir a carga horária prevista no programa.
9.3. Encaminhar  frequência  mensal  à  Coordenadora  do  Programa  Música  e
Universidade até o dia 25 de cada mês.
9.4. Apresentar os produtos finais da atividade de extensão, sob a forma de exposições
orais ou painéis, acompanhados de um relatório final.
9.5. Fazer  menção/referência  ao  apoio  da  Pró-Reitoria  de  Extensão  Universitária  da
UFTM  quando  os  resultados  do  programa  forem  apresentados  em  eventos,  cursos,
comunicações em congressos e outras publicações.
9.6. Desenvolver  as  atividades  extensionistas  de  acordo  com  o  planejamento  da
coordenadora do Programa Música e Universidade.
9.7. Inscrever-se  na  Jornada  Integrada  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  da  UFTM -
JIEPE  a  ser  realizada  em  2018  e  apresentar  os  resultados  do  Programa  Música  e
Universidade.
9.8. Colaborar com a coordenadora na elaboração dos relatórios parcial e final.
9.9. Outras atribuições referentes às atividades do Centro Cultural da UFTM.
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10. DA IMPUGNAÇÃO DAS REGRAS DO PROCESSO SELETIVO:
10.1 Qualquer cidadão poderá impugnar  fundamentadamente este documento ou suas
eventuais alterações, somente por escrito, junto ao Centro Cultural da UFTM, no prazo de
2  (dois) dias úteis de sua publicação.
10.2 Não  serão  aceitos  pedidos  de  impugnação  intempestivos  ou  promovidos  por
intermédio de correio eletrônico, fax ou postal.
10.3 Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os casos  não previstos  neste  documento  serão resolvidos  pela  coordenadora  do
Programa Música e Universidade.

Uberaba, 06 de março de 2018.

DANIELE CRISTINA DE SOUZA
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