EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS 2022/2
PROJETO DE EXTENSÃO CIA DA GENTE

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Projeto de extensão universitária Cia da Gente configura parceria da Universidade
Federal de Ouro Preto – UFOP, por meio da PROEX e do DEART, com a Fundação Gorceix.
Consiste no desenvolvimento de ações educativas e culturais, junto à comunidade e
instituições de acolhimento social de Ouro Preto, com a participação de professores e
estudantes de várias áreas de conhecimento e outras linguagens artísticas e pedagógicas.
Essas ações promovem a humanização dos atendidos e visam a ampliação da
inclusão sócio-cultural, em diálogo com as seguintes Instituições das cidades mineiras de
Ouro Preto e Mariana:
▪ APAE (Ouro Preto);
▪ CADOM, com o Coral Infanto Juvenil/Adulto e Grupo Violão para Todos (Ouro
Preto);
▪ CAPSij (Ouro Preto);
▪ Comunidade da Figueira (Mariana);
▪ Lar São Vicente de Paulo (Ouro Preto).

O Cia da Gente cumpre regras específicas, tanto da Fundação Gorceix, quanto da
UFOP, por meio de seus programas de Extensão, incluindo, entre outras, regras gerais do
Ministério da Educação – MEC, bem como do Regimento Interno do Cia, devidamente
observadas para a presente seleção.

ARTIGO 1 – DAS VAGAS
O presente edital selecionará 05 (cinco) bolsistas e 05 (cinco) voluntários, com
entrada imediata, para vagas nas seguintes instituições e preferencialmente nos cursos
descritos na tabela:

Instituição

Vagas/Cursos preferenciais e afins

APAE:
CADOM:
Coral Canto
Gente

01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para voluntário (a);

da

01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para bolsista;
01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para voluntário (a)
Preferencialmente: Curso de Música.

CADOM:
Violão para Todos

01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para bolsista;
01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para voluntário (a);
Preferencialmente: Curso de Música.

Comunicação

01 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para bolsista;
01 (duas) Vagas ENTRADA IMEDIATA para voluntários (as)
Preferencialmente: Curso de Jornalismo.

Comunidade da
Figueira

02 (uma) Vaga ENTRADA IMEDIATA para voluntários (as);
Preferencialmente: Curso de Música.

Equipe Lar São 02 (duas) Vagas ENTRADA IMEDIATA para voluntários (as);
Vicente de Paulo
Preferencialmente: Cursos de Artes Cênicas e Música

CADOM: O projeto Cia da Gente atua no Centro de Atendimento Dom Luciano –
CADOM, desde outubro de 2018, oferecendo aulas às turmas de canto coral e para o ensino de
violão. O CADOM é vinculado à Igreja de Cristo Rei e está localizado próximo a ela, no bairro
Bauxita.
Coral Canto da Gente: A equipe é formada por três pessoas, duas bolsistas e uma
voluntária, atuando com o ensino-aprendizagem sobre a expressão vocal, conhecimentos
teóricos e práticos de musicalização e práticas de canto coral destinada à crianças,
adolescentes, adultos e idosos de diversos bairros e distritos do município de Ouro Preto. A
equipe atende uma turma de Canto Coral Infantojuvenil e uma turma de Canto Coral Adulto,
com encontros semanais, acordados entre as equipes Coral e Violão e a instituição CADOM.
Atualmente as aulas acontecem às quartas e sextas-feiras pela tarde e noite.
Grupo Violão para Todos: A equipe é formada por três pessoas, duas bolsistas e uma

voluntária, atuando com o ensino-aprendizagem de musicalização e do instrumento violão à
crianças, adolescentes, adultos e idosos de diversos bairros e distritos do município de Ouro
Preto. Atualmente, o projeto conta com um voluntário, graduado em Música pela UFOP, que
desenvolve junto aos bolsistas e atendidos atividades musicais práticas e aprendizados
teóricos relacionados ao instrumento violão, buscando contemplar os diversos aspectos do
fazer musical. As aulas acontecem em dois níveis: uma turma dedicada à iniciantes e a outra
para intermediários aos conhecimentos do instrumento. Atualmente as aulas acontecem às
terças na parte da tarde e da noite.
Comunicação: Atualmente a equipe é formada por uma bolsista atuante em todo
âmbito comunicacional do projeto. O trabalho da equipe envolve a organização do arquivo
Cia da Gente; produção de conteúdo audiovisual e sonoro para o projeto; planejamento e
postagem nas redes sociais (Instagram, Facebook e YouTube), estabelecendo um laço com o
público e apoio às demais equipes, auxiliando na produção de conteúdo. Além das atividades
descritas, a Comunicação possui uma relação próxima com a Coordenação do projeto, o que
auxilia na manutenção da assessoria do Cia da Gente.
Comunidade da Figueira:

A Comunidade está situada na cidade de Mariana e

trabalha acolhendo e valorizando pessoas com deficiência cujas famílias muitas vezes
encontram algum tipo de dificuldade com relação aos cuidados. A casa foi fundada em
janeiro de 1990 pelo então bispo emérito Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida
juntamente com o casal belga Antônio e Hilda. Nessa época o trabalho era realizado em um
local conhecido como “Casa da Figueira”, situado no antigo Palácio do Bispo, atrás da Igreja
de São Pedro dos Clérigos, em Mariana. Os atendimentos dos integrantes do Cia da Gente
acontecem às terças-feiras pela manhã.
Lar São Vicente de Paulo: O projeto de Extensão Cia da Gente, atua na instituição
desde 2005, visando o desenvolvimento de atividades lúdicas, artísticas, de acolhimento
voltadas para Música, Teatro e Pedagogia para com os atendidos pelo Lar São Vicente de
Paulo de Ouro Preto. Atualmente, fazem parte da equipe duas estudantes do curso de
Bacharelado em Serviço Social e uma estudante do curso de Bacharelado em Artes Cênicas.
Atualmente, os atendimentos dos integrantes do Cia da Gente acontecem às sextas-feiras às
9:00 horas da manhã.

ARTIGO 2 – DO VALOR DA BOLSA E BENEFÍCIOS
O valor da bolsa é de R$600,00 (seiscentos reais) pagos mensalmente pela Fundação
Gorceix por meio de depósito em conta do Banco Santander, exclusivamente. Os bolsistas
terão também o benefício de acompanhamento psicológico e vale-transporte.

ARTIGO 3 - DAS INSCRIÇÕES
Início: 21/09/2022
Término: 09/10/2022
Forma de Inscrição: via e-mail, para o endereço: ciadagente.deart@ufop.edu.br
Documentação exigida:
1. Histórico Escolar atual;
2. Breve currículo;
3. Carta de intenção (carta de até duas páginas);
4. Ficha de inscrição preenchida.
(link da ficha de inscrição: https://forms.gle/6NiJuNx9hHkNTZwb9 )

OBS.1:

Os

documentos

deverão

ser

encaminhados

para

o

e-mail:

ciadagente.deart@ufop.edu.br, com a seguinte indicação de assunto: “SELEÇÃO 2022/2”
nomeando qual instituição que deseja concorrer, bem como destacando o curso e o período
da/e/o candidata/e/o. Os documentos devem ser anexados ao e-mail em formato pdf.
OBS.2: Não serão efetuadas as inscrições que não apresentarem no mesmo e-mail
todos os documentos acima citados.

ARTIGO 4 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

▪ Ser aluno regularmente matriculado na UFOP;
▪ Comprovar coeficiente semestral mínimo de 6.0 (histórico escolar 2021);
▪ Pró atividade e disponibilidade para as atividades do CIA e das Instituições,
como citado no quadro de vagas deste edital.
▪ O candidato deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 12 (doze) horas semanais, sendo:
✔ 04 (quatro) horas obrigatórias de reunião semanal às quartas-feiras de
manhã, que acontecem virtualmente pelo Google Meet, no horário de
08:00h às 12:00h;
✔ 06 horas na instituição;
✔ 02 horas para estudos individuais e elaboração/planejamento de
atividades.

▪ Não acumular outra bolsa acadêmica decorrente de projetos de extensão, iniciação
científica, de pesquisa, de monitoria, Pibid ou Residência Pedagógica, conforme regulamento
de concessão de bolsas da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP e não possuir vínculo
empregatício.

OBS.: Bolsas de Assistência, Permanência/Suplementação, Alimentação ou Transporte,
não geram acúmulo.

ARTIGO 5 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção para todas as vagas constará de 03 (três) etapas:

1ª) Etapa:
Análise dos documentos recebidos por e-mail: histórico, currículo, carta de
intenção e formulário preenchido. Esta etapa será eliminatória. O resultado será enviado
aos candidatos por e-mail no dia 11/10/2022.

2ª) Etapa:
As/es/os candidatas/es/os admitidos na primeira etapa serão convocados para um
momento de encontro, proposto pelas atuais equipes das respectivas instituições. Esta é
uma etapa de conversa em grupo e atividade prática. No dia e horário do encontro, as/es/os
candidatas/es/os deverão apresentar sua proposta de atividade para a instituição de
interesse, que será avaliada pela coordenação e pela equipe atual. Os requisitos/formato da
atividade prática será enviado por e-mail às/es/os candidatas/es/os. A proposta de atividade
prática elaborada pela/e/o candidata/e/o deverá ser enviada para o e-mail do Cia da Gente
(ciadagente.deart@ufop.edu.br) até às 17h do dia anterior estabelecido para esta etapa da
seleção.
A atividade prática será realizada de acordo com a tabela abaixo, sob a supervisão do
Cia da Gente.

Instituição

Local

Dia das
seleções

Horários das
Seleções

APAE

APAE - Ouro Preto
Rua João Pedro da Silva,
269 - Bauxita

21/10/2022

07h30 às 09h30
e de
13h às 16h

CADOM:
Coral
Canto da Gente

CADOM - Praça da
Bauxita - em frente à
Paróquia Cristo Rei

20/10/2022

19h às 20h30

CADOM:
Violão para Todos

CADOM - Praça da
Bauxita - em frente à
Paróquia Cristo Rei

18/10/2022

17h30 às 20h30

Comunicação

APAE - Ouro Preto

21/10/2022

8h às 10h30
13h às 15h30

da

Comunidade da Figueira
Rua Cônego Amando, 288
- Chácara, Mariana

18/10/2022

8h30 às 11h30

Lar São Vicente
de Paulo

Rua Dr. Furtado de
Menezes, 49 - Cabeças,
Ouro Preto

19/10/2022

8h às 11h

Comunidade
Figueira

O resultado dessa etapa será divulgado, através do e-mail institucional do projeto, no dia
26/10/2022.

3ª) Etapa (apenas para as aprovações como bolsista):
Análise socioeconômica dos candidatos selecionados pela Fundação Gorceix,
mediante entrega de documentação específica exigida em caso de aprovação nas duas
etapas iniciais do processo seletivo.

ARTIGO 6 – DO RESULTADO DA SELEÇÃO
Os resultados da 1º (validação das inscrições) e 2º (conversa e oficina) Etapas da
seleção serão comunicados via e-mail pela coordenadoria do projeto. A 3ª Etapa, que
consiste no resultado oficial da seleção, ocorrerá após avaliação dos documentos
apresentados à Fundação Gorceix.

ARTIGO 7 – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos a esse edital serão avaliados pela coordenação do Cia da Gente
bem como pela superintendência da Fundação Gorceix.

Ouro Preto,19 de setembro de 2022.

Coordenação do Processo Seletivo

Fernanda Aparecida Oliveira Rodrigues Silva
Professora Coordenadora - DEEDU/UFOP

Prof. Marco Flávio de Alvarenga
Coordenador Docente do Projeto Cia da Gente – DEART/UFOP

Rosana Luzia Tossige Gomes
Coordenadora Discente do Projeto – DEART/UFOP

ANEXO 1
Link do Formulário de inscrição:
https://forms.gle/6NiJuNx9hHkNTZwb9

