
 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE  

Fundação Percival Farquhar – Entidade mantenedora  

  

  

EDITAL Nº 026/2021 

  

 

PROGRAMA REDE SOLIDÁRIA NATUREZA VIVA  

  

Seleção de aluno extensionista para o programa de extensão “Rede 

Solidária Natureza Viva” 

  

  

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação 

Percival Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de 

Governador Valadares/MG, torna pública a abertura do processo de seleção para 

alunos interessados em atuar voluntariamente como extensionista no Programa de 

Extensão Rede Solidária Natureza Viva – programa de Educação Ambiental que 

propõe a organização de uma rede solidária de apoio à Associação de Catadores 

de Materiais Recicláveis Natureza Viva (ASCANAVI) e à Associação dos Catadores 

de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje Por Um Futuro Melhor (ASCARF), com vistas à 

ampliação e melhoria da coleta seletiva em Governador Valadares, e à promoção 

da saúde e qualidade de vida dos catadores associados, no período de 21 a 28 de 

maio de 2021, o qual se regerá pelas normas contidas neste Edital.  

  

 

1 OBJETIVO E AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO  

  

1.1 A proposta metodológica do programa Rede Solidária Natureza Viva é 

inspirada no debate da Educação Ambiental Crítica que pressupõe uma leitura 

ambiental da realidade, objeto de intervenção, seguida de debates e tomada de 

decisões com vistas à melhoria da qualidade ambiental e da vida das pessoas.   

 

 



 

 

 

1.2 O programa tem dois eixos de reflexão/ação: 1. Reflexão/ação na 

ASCANAVI; 2.  Reflexão/ação na UNIVALE.   

 

Eixo 01 – Envolverá os discentes que auxiliarão na formação em serviço e 

atendimentos e educação em saúde aos catadores. 

 

Eixo 02 – Envolverá os discentes por meio de atividades de educação e gestão 

ambiental na Univale, por meio de palestras, curso de extensão e rodas de conversa 

sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Essas atividades serão voltadas para 

professores, estudantes, gestores, funcionários das cantinas e do Departamento de 

Campi.   

  

 

2 DAS VAGAS  

  

Curso  Período  Orientador(es)  Nº de 

vagas  

Odontologia A partir do 7º 

Período  

Cláudio Manoel  

João Pedro Muniz 

Kissila Zacché  

Paulina Sabbagh 

Suely Rodrigues 

5 

  

 

3 REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROJETO  

  

3.1 Estar regularmente matriculado no curso de Odontologia da UNIVALE;  

3.2 Ter disponibilidade para dedicação de 03 (três) horas semanais para o 

desenvolvimento de atividades concernentes ao programa, no turno vespertino e/ou 

noturno – Odontologia. 

 

4 COMPROMISSOS DO ALUNO EXTENSIONISTA  

  

4.1 Apresentar ao professor orientador toda a documentação necessária para 

a efetivação no programa;  



 

 

 

4.2 Comunicar ao professor orientador a desistência, ou fato similar, com um 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias;  

4.3 Ter assiduidade e comprometimento para operacionalização das 

atividades;  

4.4 Elaborar relatório final de atividades e encaminhá-lo ao professor 

coordenador.  

  

 

5 INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE SELEÇÃO  

  

5.1 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCREVER-SE:  

  

a) Cópia de documento de identidade (frente e verso);  

b) Cópia do CPF;  

c) Declaração de matrícula e frequência;  

d) Comprovante de residência.  

  

5.2 PERÍODO E ORIENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO 

  

5.2.1 Período de Inscrição: 21 a 31 de maio de 2021.  

5.2.2 A inscrição será feita exclusivamente por e-mail.  A mensagem deverá 

conter o nome completo do candidato, o curso e período em que ele está 

matriculado. As cópias dos documentos devem estar anexadas a essa 

mensagem. 

5.2.3 A inscrição deve ser enviada ao endereço: rede.solidaria@univale.br.  

 

5.3 DATA, LOCAL, HORÁRIO E CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO  

5.3.1 Data: 1º de junho de 2021.  

5.3.2 Local e horário: Serão definidos pela professora orientadora e os 

candidatos serão contatados pela mesma. 

5.3.3 Critérios de seleção: entrevista.  
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6 DURAÇÃO  

  

6.1 Início em 1º/06/2021 e término em 02/07/2021, podendo o extensionista bem 

avaliado ser reconduzido para o período de 02/08/2021 a 10/12/2021. 

6.2. A recondução só poderá ser feita uma vez.  

 

 

7 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA (APÓS A SELEÇÃO)  

  

 

7.1 DOCUMENTAÇÃO SOB A RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR:  

  

7.1.1 Plano de trabalho detalhado a ser cumprido pelo aluno, no período 

relacionado a atuação no programa, assinado pelo aluno selecionado e pelo 

orientador.   

7.1.2 Termo de Adesão a Atividade de Extensão – Programas/Projetos para o 

aluno extensionista.   

7.1.3 Encaminhar à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão relação 

do aluno selecionado bem como toda a documentação necessária para a 

regularização da inserção do mesmo no programa.  

 

 

8 RESULTADO  

  

8.1 O resultado final do Processo de Seleção será divulgado no site da UNIVALE 

no dia 02/06/2021.  

8.2 O aluno extensionista receberá, ao final de sua participação no programa, 

o certificado de participação em atividade de extensão, que será emitido pela Pró-

reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, conforme informações repassadas 

pela Coordenação do Programa.  

 

 

 

 



 

 

 

8.3 A participação do aluno extensionista em Programa/ Projeto ligados à 

Extensão não gera direito a qualquer remuneração e nem estabelece vínculo 

empregatício com a entidade mantenedora da Univale.  

  

Governador Valadares, 21 de maio de 2021.  

    

  

  

 

 

* Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

  

 

 

 

 

 

 

*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 


