
 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
 

 
CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

ATIVIDADE: CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA – BASQUETEBOL  
CEFET – MG – ARAXÁ 

Araxá, 7 de fevereiro de 2022. 
 
O Coordenador do CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA – BASQUETEBOL 
CEFET-MG - ARAXÁ, Prof. Sérgio Cardoso Barcelos, torna público, aos alunos 
do Campus Araxá, o processo para seleção de bolsista 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 dos participantes. 
 
2. Atividades do bolsista 

- Colaborar com a divulgação do Curso e com o processo de inscrição dos 
participantes; 
- Colaborar com a produção de material para a divulgação do Curso nas mídias 
sociais; 
- Colaborar com a elaboração de materiais de estudos sobre a temática do Curso; 
- Apoiar aos docentes no planejamento e na organização das aulas remotas e 
presenciais de Basquete; 
- Auxiliar os docentes na execução das aulas presenciais e remotas de Basquete; 
- Auxiliar os docentes na organização e na realização de torneios internos e 
externos; 
- Auxiliar na arbitragem dos treinos e dos torneios internos; 
- Registrar e controlar os participantes das aulas presenciais e remotas; 
- Redigir relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas pelo bolsista; 
- Contribuir na escrita do relatório final do Curso; 
- Registrar, por meio de fotos e vídeos, as atividades desenvolvidas ao longo do 
Curso. 
 
3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 

3.1. Estar regularmente matriculado(a) nos cursos técnicos integrados e/ou nas 
graduações do Campus Araxá; 
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; 
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3.5. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET-MG (exceto bolsa de 
assistência estudantil no âmbito da Secretaria de Política Estudantil, desde que a 
renda não ultrapasse o teto considerado para o recebimento de bolsa social); 
3.6. Não estar cumprindo estágio curricular.  
    
4. Das Inscrições 

4.1.  Período: de 07/02/2022 a 09/02/2022.       
4.2. O discente deverá demonstrar interesse em participar da ação de 
extensão supracitada no Portal Discente do Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA), conforme instruções no guia no site da DEDC 
(http://www.dedc.cefetmg.br/guias). A ação poderá ser localizada no SIGAA a 
partir do nome do professor coordenador da ação de extensão, Sérgio Cardoso 
Barcelos. Os dados da ação são: Curso de Iniciação Esportiva – Basquetebol 
CEFET – MG - Araxá, código CR006-2022. 
 

5. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão 

5.1. A Bolsa de Extensão, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), será paga 
pelo CEFET-MG.  
5.2. A Bolsa de Extensão deverá ser concedida no período de 03/03/2022 a 
31/12/2022 – 10 bolsas. 
 
6. Processo de Seleção 

6.1. Análise das qualificações para ser bolsista do Curso, inseridas na 
manifestação de interesse no Portal Discente (Avaliada em 20 pontos);  
6.2. Entrevista a ser realizada via Google Meet (Avaliada em 80 pontos), a qual 
versará sobre: (i) conhecimento do Projeto do Curso; (ii) conhecimento sobre a 
modalidade; e (iii) atitudes comportamentais.  
 
7. Calendário do processo seletivo 

7.1. Publicação do edital: 7 de fevereiro de 2022.  
7.2. Inscrição dos candidatos: de 7 a 9 fevereiro de 2022. 
7.3. Entrevistas: 11 fevereiro de 2022. 
7.3. Resultado: até dia 12 de fevereiro de 2022. 
 
8. Vagas 

8.1. O Curso dispõe de 1 (uma) vaga, a ser destinada a aluno(a) regularmente 
matriculado(a) nos cursos técnicos integrados e/ou nas graduações do Campus 
Araxá. 
8.2. Os candidatos classificados comporão um cadastro reserva de Bolsista de 
Extensão, podendo ser contemplados com bolsa, de acordo com a ordem de 
classificação, caso ocorra alguma desistência e/ou caso o Curso seja 
contemplado com mais recursos.  
 
9. Da Validade 

A presente Chamada Interna terá validade de 12 meses, a contar da data da 
Homologação do Resultado Final. 
 
 

Sérgio Cardoso Barcelos 
Coordenador do Curso de Iniciação Esportiva – Basquetebol CEFET-MG - Araxá 

https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-ação-de-extensão.pdf
http://www.dedc.cefetmg.br/guias

