
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 
 

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

ATIVIDADE: Curso de Capacitação em GeoGebra para Professores de 
Matemática 

 

A Equipe Executora da Atividade de Extensão "Curso de Capacitação em 
GeoGebra para Professores de Matemática" - do CEFET-MG torna público aos 
alunos de graduação do CEFET-MG o processo para seleção de bolsistas de 
extensão, para participação na Atividade em referência, nos termos estabelecidos 
na presente Chamada Interna.  

 

1. Objetivos Gerais 
1.1. Promover a participação de discentes em atividades de extensão de 
forma a ampliar a integração entre o CEFET-MG e a sociedade; 
1.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades 
beneficiadas, priorizando as demandas de relevância cultural, social e 
tecnológica; 
1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento tecnológico 
desenvolvido no CEFET- MG; 
1.4. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão; 
1.5. Contribuir para a formação acadêmico-profissional do discente. 

 
2. Atividade 

O bolsista irá desempenhar atividades vinculadas ao respectivo curso, tais como 
auxiliar na divulgação e na inscrição dos interessados, auxiliar na organização do 
material a ser utilizado e no planejamento dos encontros, além de atuar como um 
monitor dos participantes no auxílio à execução das atividades propostas, entre 
outras atividades pertinentes ao respectivo curso. 

 
3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 

3.1. Estar regularmente matriculado em um curso superior do                      
CEFET-MG; 
3.2. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais, sem prejuízo de suas atividades curriculares; 
3.3. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG; 
3.4. Não possuir vínculo empregatício; 
3.5. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET-MG; 
3.6. Não estar cumprindo estágio curricular. 
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4. Das inscrições 
 
Enviar email para denis.vargas@cefetmg.br até dia 10 de maio de 2020 
manifestando seu interesse. No texto do email colocar Nome Completo, Curso, 
Período, Telefone de Contato e razões pelas quais deseja se candidatar, além de 
experiências que julgar relevantes. No email, anexar o Histórico Escolar 
atualizado. 
 
5. Valor, Vagas e Vigência da Bolsa de Extensão 

5.1. Será selecionado 1 (um) bolsista; 
5.2. O valor da Bolsa de Extensão é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 
mensais; 
5.3. A duração da Bolsa e do Projeto de Extensão é de junho a dezembro 
de 2020. 

 
 
6. Processo de Seleção 
A seleção será realizada pela Equipe Executora da Atividade de Extensão 
mediante avaliação das notas do histórico escolar do candidato e de entrevista 
com o mesmo. 
 

 
7. Casos Omissos  
Casos omissos deste edital serão analisados pela Equipe Executora da 
Atividade de Extensão. 
 
 
 
 

 

Prof. Dênis Emanuel da Costa Vargas 
Coordenador do Curso de Capacitação em GeoGebra  

para Professores de Matemática 
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