CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
EDITAL DE SELEÇÃO ‐ SEGUNDO SEMESTRE DE 2011
NÚCLEO FORMAÇÃO DE DOCENTE ‐ Agência Experimental
Editora do Centro Universitário

A Pró‐Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix,
no uso de suas atribuições, torna público o PROCESSO SELETIVO PARA
ALUNOS NO PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PROJETO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA com incentivo financeiro a alunos(as), referente ao Segundo
Semestre de 2011, conforme descrito a seguir:

DA JUSTIFICATIVA:
Considerando a necessidade de aperfeiçoamento do acompanhamento e desempenho do
corpo discente prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e dos Cursos de
Graduação Tecnológica do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix;
Considerando o Regimento Interno do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, em
especial o previsto nos artigos 68 e 69, do Capítulo IV;
Considerando a oportunidade de instituir um estímulo à produção e ao desempenho
intelectual de seus alunos/as, a Pró‐reitoria Acadêmica institui o presente processo de seleção
para Estágio em Programas de Extensão Universitária.
II ‐

DO OBJETIVO

O Estágio em Programas de Extensão Universitária é estímulo à inserção do(a) estudante
de graduação nas atividades que asseguram a não separação entre ensino, pesquisa e extensão.
A partir do trabalho conjunto com o(a) professor(a), nas disciplinas práticas, na investigação
científica e nas atividades de extensão, o(a) estudante aprimora seu conhecimento, pratica a
intervenção social e se prepara para uma possível continuação da vida acadêmica, na pós‐
graduação, ao mesmo tempo em que exercita sua vida cidadã.
III

DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO ‐ PRÉ‐REQUISITOS GERAIS:
1) Ser estudante REGULARMENTE MATRICULADO e ADIMPLENTE do Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix;
2) Que possua disposição, interesse e comprometimento no investimento na área
acadêmica;

3) Que tenha disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para as atividades de Estágio,
objetivando atender aos programas pleiteados nos turnos, horários e locais
praticados pela equipe envolvida.
4) Que satisfaça aos pré‐requisitos específicos solicitados no Estágio a que se
candidata.
IV

DA INSCRIÇÃO DO/A ALUNO/A:
1. As INSCRIÇÕES ocorrerão de 08 a 10 de Agosto de 2011 diretamente com o professor(a)
solicitante do estagiário através de e‐mail.
2. É de responsabilidade do(a) aluno(a), a inscrição e a confirmação da mesma junto ao
professor(a). A relação com o processo de inscrição conforme o edital é parte do
processo seletivo.

V‐

DA SELEÇÃO:
O(a) candidato(a) SERÁ CONVOCADO(A) no dia 11 de Agosto de 2011 pelo
professor(a) responsável pelo programa de Estágio para o processo seletivo
(entrevista, prova ou outro).
CABE AOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA DE ESTÁGIO:
A CONVOCAÇÃO DE ALUNOS(AS)
a condução do processo de seleção e o encaminhamento à Secretaria da pró‐reitoria
acadêmica (secproacad@metodistademinas.edu.br) do resultado, em ordem
classificatória, acompanhado de relatório do processo de seleção, ATÉ O DIA 12 DE
AGOSTO DE 2011.

VI ‐

DO RESULTADO:
O preenchimento das vagas será feito pelos(as) estudantes aprovados(as) em ordem
decrescente de classificação. OS RESULTADOS SERÃO DIVULGADOS no Portal, A PARTIR
DO DIA 12 DE AGOSTO DE 2011.

VII ‐

DO INCENTIVO ACADEMICO FINANCEIRO:
Como incentivo acadêmico, será oferecido recurso financeiro no valor de R$ 316,00
(Trezentos e dezesseis reais), para os(as) alunos(as) QUE REALIZAREM atividades de
Estágio em Programas de Extensão Universitária, mensalmente.

VIII ‐ DA VIGÊNCIA
Os(as) estudantes serão selecionados(as) para exercerem as atividades, objeto deste
EDITAL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. Em caso de desistência/abandono da vaga
pelo aluno(a) a mesma ficará descoberta até o final da vigência do Contrato.
IX ‐

DAS VAGAS DO PROJETO DE ESTÁGIO:
PROJETO

Perfil do Aluno

AGÊNCIA EXPERIMENTAL
Editora do Centro Universitário


Cursando (curso): Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Design, Arquitetura



Domínio básico pacote Web (Dreamweaver; In Design;
Photoshop) e de Redação e Escrita

Vagas

1 vaga

Horário de atuação

14 às 18h ‐ seg. a sexta

Professor responsável

jose.oliveira@metodistademinas.edu.br

Forma de seleção

Entrevista na quarta ou quinta‐feira, 16h30 às 18h, na Editora

Objetivo Geral

Atuar como suporte nas atividades da Editora do Centro Universitário:
tarefas de composição, edição, paginação, oficinas de capacitação
editorial, abertura de editais das publicações, atualização de edições,
revisão de texto, indexação em repositórios científicos, suporte aos
Portais de Periódicos e de Conferências, etc.

Belo Horizonte, 08 de Agosto de 2011.
Reginaldo Plácido
Coordenador do Núcleo Formação de Docentes
Márcia Amorim
Pró‐reitora Acadêmica

