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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO DO CURSO DE 

ENGENHARIA AMBIENTAL: UNINASF/FEIRA 

1. LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO DO PROJETO  

O projeto envolverá estudantes que visam outras habilidades além daquelas já exploradas nas disciplinas 

regulares do curso de Engenharia Ambiental. Isso se dará por meio do desenvolvimento de um projeto de 

extensão a ser executado nas feiras de cidadania realizadas pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de 

Viçosa (UNIVIÇOSA), no qual os estudantes terão a oportunidade de levar à população, de forma muito 

dinâmica, os conhecimentos adquiridos ao longo das disciplinas e aprimorar suas habilidades interpessoais. 

Além disso, o aluno poderá participar do UNINASF cujo objetivo é oferecer atendimento à comunidade nas 

mais diversas áreas visando à melhoria da qualidade de vida da comunidade com atividades preventivas e 

inserção dos alunos no atendimento à população. 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. Estar regularmente matriculado na UNIVIÇOSA e em dia com suas obrigações contratuais; 

2.2. Ser aluno do curso de Engenharia Ambiental. 

2.3. Para o UniNASF o aluno deverá ter disponibilidade na segunda-feira ou quarta-feira semanalmente (14h 

às 15h30). 

2.4. Ter disponibilidade de participar das feiras de cidadania que ocorrem mensalmente aos sábados de 

manhã, com uma participação mínima de 2 (dois) sábados, além de 2h por mês na preparação do material de 

cada feira. 

3. OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS 

3.1. Zelar pela qualidade acadêmica do projeto;  

3.2. Participar de todas as atividades programadas para o projeto;  

3.3. Manter bom rendimento no curso de graduação;  

3.4. Publicar ou apresentar no SIMPAC um trabalho acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;  

 3.5. Fazer referência à sua condição de membro do projeto nas publicações e trabalhos apresentados;  

3.6. Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 

4. NÚMERO DE VAGAS 

10 (dez) vagas para a feira de cidadania e 4 (quatro) vagas para UNINASF. 
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5. PROJETO DESENVOLVIDO (PROPOSTA) 

Os alunos selecionados terão a oportunidade de desenvolver o projeto de extensão durante a realização das 

Feiras de Cidadania e UNINASF, na qual serão realizadas diferentes atividades, com o objetivo de promover 

um maior contato e interesse pela área Ambiental, especialmente no tocante à Engenharia Ambiental.  

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos estudantes será realizada por professores do curso Engenharia Ambiental e ocorrerá na 

seguinte data e local: 

Dia 20/08/2018 às 14 horas, em sala a ser definida posteriormente. 

6.1. Etapas de seleção  

6.1.1. Primeira etapa: Consistirá em uma entrevista pelos professores integrantes do projeto, sendo 

atribuída uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez). Esta entrevista ocorrerá no dia 20 de agosto de 2018, às 14 horas, 

em sala a ser definida posteriormente. 

6.1.2. Segunda etapa: Consistirá na análise do Coeficiente de Rendimento Escolar, em caso de haver 

número de inscrições superior ao número de vagas ofertadas. Esta etapa será somente classificatória e não 

eliminatória. 

7. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas na Secretária de Apoio ao Gestor, do dia 09/08/2018 ao dia 20/08/2018, mediante o 

preenchimento de um formulário. 

 

 

Viçosa, 08 de agosto de 2018. 
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