UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA UFOP COM A ESCOLA: CENTRO DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA ATUAR EM PROJETO DE EXTENSÃO VINCULADO AO
PROGRAMA INSTITUCIONAL UFOP COM A ESCOLA: CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES (UCAE).

PROJETO DE EXTENSÃO: Análise da Teoria e Prática das Ações Promovidas pela Mesa
Permanente
OBJETIVOS:
• Promover ações entre os/as professores/as da Universidade e da Educação
Básica;
• Implementar ações e projetos educacionais em várias áreas do conhecimento;
• Possibilitar discussões com os/as professores/as acerca de temas teóricos da
educação;
• Elaborar, em conjunto, materiais de apoio a prática docente;
• Promover reflexões e trocas de experiências com os professoras/es, para
valorizar e enriquecer saberes da sua prática;
• Possibilitar aos/às alunos/as das licenciaturas a construção de uma relação
dialógica com os contextos reais;
• Pesquisar e divulgar estudos em congressos, seminários e eventos;
• Auxiliar os municípios no desenvolvimento e implementação de políticas
públicas voltadas para educação;
• Elaborar, em conjunto, materiais de apoio (apostilas, textos, livros, etc.) que,
editados e impressos, possam oferecer subsídios aos/às professores/as e
alunos/as das instituições;
• Incentivar e orientar o desenvolvimento de projetos educacionais elaborados
pelos/as professores/as desenvolvidos no Programa “UFOP com a Escola”, que
possam atender às necessidades e demandas específicas de sua escola e/ou de
sua sala de aula;
• Promover momentos de reflexão e troca de experiências sobre a prática
pedagógica do/a professor/a, buscando valorizar e enriquecer saberes já
incorporados em sua atuação profissional;
• Propiciar trabalhos em rede, estimulando as políticas públicas que incentivem a
criatividade e o protagonismo das comunidades escolares;
• Auxiliar o desenvolvimento das políticas públicas sem substituir a atuação das
prefeituras e do estado em suas atribuições.

ATRIBUIÇÕES DO/A BOLSISTA:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Atuar diretamente nas ações promovidas pelo Programa UFOP com a Escola:
centro de formação de professores (UCAE);
Auxiliar a coordenação do projeto na organização e planejamento das atividades
junto às Secretarias Municipais de Ensino do Território dos Inconfidentes e às
Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto;
Participar das reuniões mensais da Mesa Permanente;
Participar das reuniões do Colegiado da UCAE;
Organizar convocações e atas das reuniões da Mesa Permanente e do Colegiado
da UCAE;
Atuar na divulgação das atividades da UCAE junto às Secretarias Municipais de
Ensino do Território dos Inconfidentes e às Superintendência Regional de Ensino
de Ouro Preto;
Elaborar relatório da sua participação no projeto para a PROEX;
Participar do evento Encontro de Saberes;
Ter disponibilidade para atuar no projeto com a carga horária de 5 horas
semanais;
Ter acesso a dispositivos e redes necessários para a realização das atividades
do projeto (rede sociais, editor de texto, editor de imagens, Internet, etc.).

INSCRIÇÕES:
Período: 10 a 16 de março de 2022.
Local: enviar e-mail para marmaio1970@gmail.com e paula.rodrigues@ufop.edu.br ,
com o título “Inscrição para o Projeto de Extensão da UCAE” e anexando os seguintes
documentos:
•
•

Histórico escolar;
Carta de Apresentação, em que o/a candidato/a apresentará seu desejo
de compor a equipe e um argumento sobre o seu potencial para
contribuir com os objetivos e ações do projeto.

Processo seletivo: 17 de maio de 2022.
No processo seletivo serão analisados o Histórico Escolar e a Carta de Apresentação e,
se necessário, acontecerá uma entrevista por Webconferência.

