
 

Campus Praça da LiberdadeCampus Praça da LiberdadeCampus Praça da LiberdadeCampus Praça da Liberdade    

Rua da Bahia, 2020 – Lourdes 

Belo Horizonte - MG     

Tel.: 0800 283 0200 

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX

EDITAL CEUNIH 
 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROG RAMA DE 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO VOLUNTÁRIOS PARA O 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 
 
 

 
 
1) DA JUSTIFICATIVA  
A participação no Projeto de Extensão intitulada “
Urbanismo (EMAU)” como 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,
e, ao mesmo tempo, exercita sua vida cidadã.
 
2) DO OBJETIVO DO PROJETO
Produzir conhecimentos 
entre alunos, professores
desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos de caráter social, o intuito é 
contribuir para mudanças significativas 
edificação, como da sua 
qualidade de vida.   
 
3) DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRÉ
3.1 Ser estudante regularmente matriculado 
Centro Universitário Metodista Izabela H
Período Noturno; 
3.2Ter interesse por projetos sociais de arquitetura e urbanismo
 
4) DO PERFIL DO(A) ALUNO(A) 
4.1 Ser comunicativo e ter facilidade no relacionamento interpessoal. 
4.2 Ser pró ativo, compromissado, interessado em novos aprendizados; 
4.3 Ter iniciativa e disposição para o trabalho em equipe; 
4.4 Ter interesse no tema trabalhado; 
4.5 Ter disponibilidade para atendimento.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

EDITAL CEUNIH 2020 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROG RAMA DE 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO VOLUNTÁRIOS PARA O 

SEMESTRE DE 2020. 

A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna
PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
seguir: 

 
A participação no Projeto de Extensão intitulada “Escritório Modelo de Arquitetura e 

como 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 

ao mesmo tempo, exercita sua vida cidadã. 

2) DO OBJETIVO DO PROJETO  
conhecimentos que promovam um maior envolvimento, colaboração e interação 

professores e a sociedade, atuando em comunidades carentes. Através do 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos de caráter social, o intuito é 

para mudanças significativas nesses lugares, tanto do ponto de vista da 
edificação, como da sua inserção na cidade e das relações coletivas

3) DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E PRÉ -REQUISITOS GERAIS
Ser estudante regularmente matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, a partir do 5º. Período Integral e 6º. 

Ter interesse por projetos sociais de arquitetura e urbanismo. 

4) DO PERFIL DO(A) ALUNO(A)  
4.1 Ser comunicativo e ter facilidade no relacionamento interpessoal. 

, compromissado, interessado em novos aprendizados; 
4.3 Ter iniciativa e disposição para o trabalho em equipe;  
4.4 Ter interesse no tema trabalhado;  
4.5 Ter disponibilidade para atendimento. 

 

Unidade Fazendinha Unidade Fazendinha Unidade Fazendinha Unidade Fazendinha     

Rua Santo Antônio, s/n - Santo Antônio de 

Roça Grande - Sabará - MG 

Tel.: (31) 3244-7246    

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX  

SEMESTRE DE 2020.  

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE ALUNOS NO PROG RAMA DE 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO VOLUNTÁRIOS PARA O 

A Coordenação de Extensão do Centro Universitário Metodista 
Izabela Hendrix, no uso de suas atribuições, torna público o 

OCESSO SELETIVO PARA MONITORES  VOLUNTÁRIOS NO 
PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA , conforme descrito a 

Escritório Modelo de Arquitetura e 
como 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 

pratica a intervenção social a partir da atuação profissional 

maior envolvimento, colaboração e interação 
e a sociedade, atuando em comunidades carentes. Através do 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos de caráter social, o intuito é 
esses lugares, tanto do ponto de vista da 

coletivas, melhorando a 

REQUISITOS GERAIS 
Arquitetura e Urbanismo do 

, a partir do 5º. Período Integral e 6º. 

 

4.1 Ser comunicativo e ter facilidade no relacionamento interpessoal.  
, compromissado, interessado em novos aprendizados;  
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5) DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1 Participar da capacitação ref

Urbanismo (EMAU)”, que envolve as seguintes atividades: levantamento das áreas 
e/ou edificações a serem projetadas ou reformadas, diálogos coletivos para as 
tomadas de decisões, desenvolvimento em equip
estudo, desenhos técnicos e criação de maquetes eletrônicas e físicas, apresentação 
dos projetos aos público
propostas; 

5.2 Participar das reuniões/encontros semanais todas as 
14:00h às 18:00h; 

5.3 Realizar os atendimentos durante os encontros semanais,
sociais de arquitetura e urbanismo

5.4 Participar dos grupos de discussão par
necessário; 

5.5 Disponibilidade de atuar aos sábados de forma eventual.
 

6) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A)
As inscrições serão entre os dias 
inscrição que consta em anexo no 
mailnatalia.silva@izabelahendrix.metodista.br
portfólio. 
 
7) DA SELEÇÃO  
Os(as) interessados(as) deverão ter di
dias 27 e 28 de fevereiro 
(sala e horário a combinar através de e
.  
 
8) DO RESULTADO 
Os resultados serão divulgados no site ou pelo e
dia 01 de março de 2020
 
9) DA ASSINATURA DE CONTRATO
O período da assinatura de contrato será no dia
Agências (1320) no Centro
 
 
Importante:  Para o(a) estudante selecionado(a) será atribuído 
complementares de extensão, porém é
contrário, o mesmo não estará autorizado
certificado. 
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5) DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  
Participar da capacitação referente ao Projeto “Escritório Modelo de Arquitetura e 

, que envolve as seguintes atividades: levantamento das áreas 
e/ou edificações a serem projetadas ou reformadas, diálogos coletivos para as 
tomadas de decisões, desenvolvimento em equipe dos projetos

desenhos técnicos e criação de maquetes eletrônicas e físicas, apresentação 
públicos interessados e em eventos diversos relacionados

Participar das reuniões/encontros semanais todas as segundas e sextas

Realizar os atendimentos durante os encontros semanais, desenvolvendo os projetos 
de arquitetura e urbanismo; 

Participar dos grupos de discussão para elaboração de relatórios, quando 

de atuar aos sábados de forma eventual. 

) DA INSCRIÇÃO DO(A) ALUNO(A)  
As inscrições serão entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2020
inscrição que consta em anexo no edital, a qual o aluno deverá enviar para o e

natalia.silva@izabelahendrix.metodista.br , juntamente com um breve currículo e 

Os(as) interessados(as) deverão ter disponibilidade para participar da seleção entre os 
27 e 28 de fevereiro de 2020 no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

(sala e horário a combinar através de e-mail). 

Os resultados serão divulgados no site ou pelo e-mail pessoal do(a) aluno(a) a partir do 
01 de março de 2020 . 

) DA ASSINATURA DE CONTRATO  
a de contrato será no dia: 03/03/2020 a 04/03/2020

Agências (1320) no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix.

Para o(a) estudante selecionado(a) será atribuído certificado de atividades 
complementares de extensão, porém é imprescindível  a assinatura do contrato. Ao 

não estará autorizado  a iniciar as atividades e não receberá 
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“Escritório Modelo de Arquitetura e 
, que envolve as seguintes atividades: levantamento das áreas 

e/ou edificações a serem projetadas ou reformadas, diálogos coletivos para as 
e dos projetos,através de croquis de 

desenhos técnicos e criação de maquetes eletrônicas e físicas, apresentação 
e em eventos diversos relacionados as 

segundas e sextas-feiras, das 

desenvolvendo os projetos 

a elaboração de relatórios, quando 

19 e 23 de fevereiro de 2020 , através da ficha de 
edital, a qual o aluno deverá enviar para o e-

, juntamente com um breve currículo e 

sponibilidade para participar da seleção entre os 
no Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

mail pessoal do(a) aluno(a) a partir do 

03/03/2020 a 04/03/2020, na sala das 
Universitário Metodista Izabela Hendrix. 

certificado de atividades 
a assinatura do contrato. Ao 

iniciar as atividades e não receberá 
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Data 
19/02 a 23/02 de 

2020 
Período de 

27/02 a 28/02 de 
2020 

Período

A partir do dia 
01/03/2020 

Publicação do 

03/03 a 04/03 de 
2020 

Período de 
assinatura do 

A partir do dia 
06/03/2020 Início das atividades

Belo Horizonte, 

Assessoria de 
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 
 

Atividade Local
Período de 
inscrição 

E-mail ao professor responsável: 
natalia.silva@izabelahendrix.metodista.br

Período de seleção A combinar com o professor responsável

Publicação do 
resultado 

E-mail do aluno

Período de 
assinatura do 

contrato 
CEUNIH - Agências, Sala 1320

Início das atividades A combinar com o professor responsável 

 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. José Aparecido de Oliveira 

Assessoria de Pesquisa e Extensão Universitária
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix
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Local 
mail ao professor responsável: 

natalia.silva@izabelahendrix.metodista.br 

A combinar com o professor responsável 

mail do aluno 

Agências, Sala 1320 

A combinar com o professor responsável  

 

Extensão Universitária 
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIAPARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.

 

Nome: 

Matrícula: 

Curso: 

E-mail: 

Telefone: 

Possui bolsa? 

Qual?  

Porcentagem da bolsa: 

Título do projeto: 
 
ATENÇÃO! Junto à ficha de inscrição deve ser enviado o currí culo e portfólio

Li o edital e estou ciente de todos os procedimentos do mesmo. Responsabilizo
no cumprimento de minhas responsabilidades, entre elas da assinatura do contrato 
antes de iniciar as atividades. 
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UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIAPARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.

Identificação do(a) candidato(a) 

 

 

Arquitetura e Urbanismo 

 

 

(   ) Não (   ) Sim 

(   ) Prouni (   ) Fies (   ) Outra: 

 

 

Identificação da vaga de interesse 

Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU)

Junto à ficha de inscrição deve ser enviado o currí culo e portfólio
 

Li o edital e estou ciente de todos os procedimentos do mesmo. Responsabilizo
no cumprimento de minhas responsabilidades, entre elas da assinatura do contrato 

atividades.  

Belo Horizonte, ___ de fevereiro de 2020.
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UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX  

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIAPARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020.  

Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) 

Junto à ficha de inscrição deve ser enviado o currí culo e portfólio . 

Li o edital e estou ciente de todos os procedimentos do mesmo. Responsabilizo-me 
no cumprimento de minhas responsabilidades, entre elas da assinatura do contrato 

 
 
 

Belo Horizonte, ___ de fevereiro de 2020. 


