
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX 
 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

EDITAL CEUNIH  024.2019 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019 
 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROG RAMA DE 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO MONITORES E COMO 
VOLUNTÁRIOS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019. 
 
 

A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o 
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES E VOLUNTÁRIOS NO 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA “MOBILIÁRIO 
INFANTIL INTERATIVO - MOBI”  , conforme descrito a seguir: 

 
 
1) DA JUSTIFICATIVA:  
A participação no Projeto de Extensão intitulada “Mobiliário Infantil Interativo – MOBI” 
como monitor e voluntário(a) é um estímulo à inserção do(a) estudante de graduação nas 
atividades que asseguram a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A 
partir do trabalho em conjunto com o(a) professor(a), o(a) estudante aprimora seu 
conhecimento, pratica a intervenção social, a partir da atuação profissional aos pequenos 
empreendedores e ao, mesmo tempo, exercita sua vida cidadã. 
 
2) DO OBJETIVO DO PROJETO: 
Desenvolver protótipos de mobiliários infantis que possuam caráter interativo que 
possam servir de equipamentos de estímulo ao aprendizado, para serem usados em 
brinquedotecas de instituições que desenvolvem projetos sociais infantis e em escolas 
públicas necessitadas deste equipamento e que tenham um trabalho voltado para este 
uso. 
 
3) DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRÉ-REQUISITOS GERA IS: 
3.1 Ser estudante regularmente matriculado do Centro Universitário Metodista Izabela 
Hendrix; 
3.2 Ser estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo(Noturno ou Integral) ou Design 
de Interiores; 
3.3 Participar efetivamente em todas as atividades vinculadas ao Projeto de Extensão 
Mobi, bem como atividades extensionistas do CEUNIH. 
 
4) DO PERFIL DO(A) ALUNO(A): 
4.1 Ser pró ativo, compromissado, interessado em novos aprendizados e participativo; 
4.2 Ter interesse no tema trabalhar em grupo com projetos sociais,  
4.3 Ter dedicação e interesse no processo criativo colaborativo como instrumento no 
ensino e na formação de novas possibilidades de trabalho. 
 



 

5) DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
Realizar experimentação projetual por meio de estudo e aplicação de materiais e 
metodologias de produção e de criação de sistema de encaixes de planos e de 
elementos espaciais para realização de protótipos que atendam a usabilidade e as 
expectativas de um público definido. 
 
ATENÇÃO:  
O aluno selecionado deverá participar do Curso de F ormação de Extensionistas 
nos dias que ainda serão confirmados. Ao final do c urso será emitido um 
certificado com ementa e qualificação de horas. As datas poderão ser modificadas 
mediante aviso prévio. 
 
6) DAS VAGAS: 
6.1 As vagas disponíveis neste edital são para 15 Voluntários e 2 Monitores. O aluno 
selecionado como monitor  terá direito a um desconto na mensalidade no valor de R$ 
158,00 reais . Se o aluno tiver algum tipo de bolsa, ele não receberá o valor em dinheiro; 
6.2 A carga horária para os alunos selecionados é de 2 horas semanais(dia e hora a ser 
definido em função da disponibilidade de todos alunos e professores); 
6.3 O tempo de contratação é de um semestre, com data de vigência para o dia 3 de 
abril de 2019  e término para 5 de julho de 2019 ; 
 
7) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A):  
As inscrições serão entre os dias 16 de março de 2019 e 27 de março de 2019 , através 
da ficha de inscrição que consta em anexo no site junto ao edital, o qual o aluno deverá 
enviá-lo para o e-mail gabriela.mafra@izabelahendrix.metodista.br; 
mozart.vidigal@izabelahendrix.metodista.br  ou entregue impresso diretamente na 
sala  agências - sala 1320. 
 
8) DA SELEÇÃO:  
Os(as) interessados(as) deverão ter disponibilidade para participar da seleção entre os 
dias 28 de março de 2019 no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix (sala e 
horário à combinar). 
 
9) DO RESULTADO: 
Os resultados serão divulgados no site ou pelo e-mail pessoal do(a) aluno(a) a partir do 
dia 29 de março de 2019.  
 
10) DA ASSINATURA DE CONTRATO 
O período da assinatura de contrato será entre os dias 08 de abril de 2019 e 30 de abril 
de 2019, na sala das Agências (1320) no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. 
 
Importante:  Para o(a) estudante selecionado(a) será atribuído certificado de atividades 
complementares de extensão, porém é imprescindível  a assinatura do contrato. Ao 
contrário, o mesmo não estará autorizado  a iniciar as atividades e não receberá 
certificado. 

 



 

 
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 
Data Atividade Local 

16/03 a 27/03 de 
2019 

Período de 
inscrição 

E-mail ao professor responsável: 
gabriela.barreto@ 

izabelahendrix.metodista.br 
mozart.vidigal@izabelahendrix.metodista.br 

28/03/2019 
Período de seleção 

Horário 
17:40/18:40 

A combinar com o professor responsável 

29/03/2019 
Publicação do 

resultado 
Site: www.izabelahendrix.edu.br ou pelo e-

mail do aluno 

08/04 a 30/04 de 
2019 

Período de 
assinatura do 

contrato 
CEUNIH - Agências, Sala 1320 

A partir da primeira 
semana de abril de 

2019 

Início das 
atividades A combinar com o professor responsável 

A confirmar 
Curso de 

Formação de 
Extensionistas 

CEUNIH – Sala a confirmar 

 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 15 de março de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


