EDITAL No. 01 de 2014
ADOLESCÊNCIA PLANEJADA: habilidades e talentos potencializados
PROJETO SOCIAL INTERDISCIPLINAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA – UniFACEF
A Pró-Reitoria de Extensão Comunitária e Desenvolvimento divulga informações específicas para a seleção
de alunos, para o ano de 2014, com o objetivo de compor o quadro de monitores no Projeto Social:
ADOLESCÊNCIA PLANEJADA: habilidades e talentos potencializados. Serão selecionados 3 alunos dos
seguintes cursos: Comunicação Social, Matemática e Administração, Economia ou Contabilidade. Os
interessados deverão observar os requisitos exigidos por cada área e preencher a ficha de inscrição anexa a
este Edital.
1. RESUMO DO PROJETO SOCIAL
O Projeto Adolescência Planejada: habilidades e talentos potencializados é um projeto social
interdisciplinar com o objetivo de propor enfrentamentos efetivos de ordem psicossocial e de educação,
não como uma ação circular e ilusória, mas como medida de proteção integral. Ainda, tem como objetivo,
oportunizar aos discentes dos cursos de graduação desta IES, o contato com a realidade de fato, obrigandoos o repensar de alternativas inovadoras, como forma de aprendizagem de uma realidade constante nas
suas atuações profissionais, além de enfatizar a relevância do trabalho voluntário. A proposta inicial é
atender jovens com idades entre 12 e 15 anos, que necessitam de atividades no período contrário ao da
escola, oportunizando-lhes a aprendizagem, o convívio e a comunicação satisfatória, além do
conhecimento de si e do outro – mecanismos básicos para a socialização e construção da cidadania. Para
tanto, a proposta abrange aulas de espanhol, de informática, de artes (Escola Livre de Artes), de educação
financeira e a participação em dinâmicas de grupo (psicodrama), que deverão favorecer o convívio mútuo e
o autoconhecimento.
2. DOS ALUNOS
Serão selecionados 3 alunos, conforme as exigências a seguir:






1 aluno para atuação na Gráfica Rápida, sob a supervisão da Profa. Marisa Porta:
o

Estar matriculado no 3º. ou 4º. Semestre do curso de Comunicação Social

o

Disponibilidade semanal de 9 horas (período da tarde)

1 aluno para atuação nas aulas de Economia Financeira, sob a supervisão da Prof. Ms.
Thalisa Jati Gilberto:
o

Ter cursado pelo menos o 3º. Semestre do curso de Administração, Contábeis ou
Economia

o

Disponibilidade semanal de 9 horas (período da tarde)

1 aluno para atuação na atividades de Matemática, sob a supervisão da Profa. Dra. Silvia
Viel.:
o

Estar matriculado no curso de Matemática

o Disponibilidade semanal de 9 horas (período da tarde)

Av. Major Nicácio, 2433 - Bairro São José - CEP: 14.401-135 – Fone: (16) 3713-4688 / Fax (16) 3713-4605

2

3. DURAÇÃO, DESCONTO e HORAS ATIVIDADE
Os alunos do Uni-FACEF selecionados se comprometerão com o projeto por nove meses, isto é, de
março a novembro de 2014. Neste período, será concedido desconto aos alunos contemplados no valor de
R$ 80,00 (oitenta reais) na mensalidade, além de certificado que contemplará horas atividade.
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO
O aluno contemplado se compromete com o Projeto Social ao longo dos nove meses e deverá
obedecer à orientação do responsável do projeto de seu respectivo curso.
 Supervisão: Profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos - Pró-Reitora de Extensão Comunitária e
Desenvolvimento
 Coordenadora do Projeto: Profª Ms. Doroti Daisy Mantovani
 Responsáveis por Curso:
o Letras (Hab. Espanhol): Profa. Dra. Ana Lúcia Furquim Campos-Toscano e Profª Ms. Maria
Sílvia Pereira Rodrigues Alves Barbosa (*),
o Comunicação: Profª Esp. Marisa de Lourdes Felice Porta,
o Administração: Profa. Ms. Thalisa Maria Jati Gilberto,
o Sistema de Informação: Prof. Dr. Daniel Facciolo Pires,(*)
o Psicologia: Profa. Dra. Daniela de Figueiredo Ribeiro (*).
o Matemática: Profa. Dra. Silvia Viel
Ao final, os alunos se obrigam a escrever um artigo científico sobre sua experiência no Projeto
Social a ser submetido ao Congresso de IC do Uni-FACEF no ano de 2015.
(*) seleção realizada pelo curso.
5. DOS PRAZOS:
Período de Inscrições: 11/03 a 17/03
Divulgação dos Resultados: 20/03/2013
Início das atividades: 26/03/2013
Local das inscrições: Secretaria das Coordenações Unidade 2.
6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
a) Ficha de inscrição;
b) Histórico escolar de graduação do candidato, emitido pela Secretaria.

7. DA CLASSIFICAÇÃO
Serão classificados os alunos que obtiverem a maior média em histórico escolar, desde que obedecidos os
requisitos para inscrição. Em caso de empate, o primeiro critério será a seleção do aluno do semestre mais
avançado e o segundo critério e de maior idade.
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FICHA DE INSCRIÇÃO
ADOLESCÊNCIA PLANEJADA: habilidades e talentos potencializados
PROJETO SOCIAL INTERDISCIPLINAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA – Uni—FACEF

Nome:
Endereço:
Bairro:
Cidade/Estado:
CEP:
Telefone:
Telefone
celular:
e-mail:
Data
nascimento:
Naturalidade:
Nacionalidade:
CPF:
RG:
Curso:
Semestre/turno:
Local:
Data:

__________________________________________
Assinatura do aluno(a)
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