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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO EDITAL nº 01/2021  
INSCRIÇÃO DE MONITORES VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA ESTUDANTIL DE 

VESTIBULAR PARA NEGROS E CARENTES DE ITUIUTABA/MG “PREVESTI”  

O projeto de extensão "PREVESTI", curso pré-vestibular destinado a negros e carentes de 
Ituiutaba/MG, realizado em parceria com a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FUMZUP) 
e Prefeitura Municipal de Ituiutaba, por meio do presente Edital, torna pública a abertura das 
inscrições para o ingresso de monitores voluntários.  

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 A seleção dos candidatos às vagas de monitoria para atuarem junto ao Programa 
Estudantil para Vestibular no ano letivo de 2021 será realizada, com intermédio da 
UEMG - Unidade Ituiutaba, por meio de processo seletivo promovido pela FUMZUP com 
base na análise curricular e de didática dos candidatos, nos termos deste Edital.  

1.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal, 
quando for o caso, a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas 
deste Edital, bem como nos editais e avisos que vierem a ser expedidos pela UEMG em 
suas páginas eletrônicas.  

1.3 O Projeto de Extensão “PREVESTI” tem como objetivo preparar a população 
negra e carente para o ingresso ao ensino superior ofertando curso pré-vestibular para 
assistir as debilidades da população negra e carente de Ituiutaba/MG.  

1.4 Todos os atos praticados pelos candidatos menores de 18 (dezoito) anos de 
forma presencial ou virtual, bem como sua inscrição, emissão de declarações, 
assinaturas, e/ou quaisquer outros correlatos, devem necessariamente contar com a 
participação e anuência formal de seus representantes legais.  

1.5 O candidato que comprovadamente apresentar documentos falsos, fornecer 
informações inverídicas, utilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste 
Edital será eliminado do processo seletivo e perderá o direito à vaga, a qualquer tempo, 
mesmo depois de incorporado ao corpo de monitores, estando sujeito à aplicação das 
penalidades administrativas pertinentes.  
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1.6 Poderão concorrer às vagas disponibilizadas neste Edital quaisquer discentes da 
UEMG - Campus Ituiutaba, independente do período em que estejam matriculados. 
 
1.7 À FUMZUP caberá designar a Banca Examinadora para análise didática dos 
candidatos, a ser agendada após a seleção prévia dos monitores.   

1.8 Será disponibilizado, aos candidatos interessados, central de atendimento por 
e-mail (prevestitba@gmail.com), com estimativa de resposta em até 72 horas úteis, ou 
pelo telefone (34) 3262-6033, com atendimento no horário comercial de funcionamento 
da Diretoria da Fundação.  

2. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

2.1 A inscrição para o processo seletivo deverá ser realizada exclusivamente pela 
internet, no período entre 03 e 07 de maio de 2021, observado como limite 23h59 do 
horário oficial de Brasília-DF, por meio do Formulário Eletrônico disponível através do 
link:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mzWY4lSbwEWbt2kJE7NMJwb
0OqksFlNibRdxcyhjtxUREhFNThKSjY1WERDWUlLWDNFR0hXQjRKUC4u 

2.2 Ao se inscrever no processo seletivo da FUMZUP, o estudante deverá informar, 
obrigatoriamente:  

2.2.1 Nome;  
2.2.2 Número da Matrícula;  
2.2.3 Curso vinculado na UEMG;  
2.2.4 Semestre;  
2.2.5 E-mail Institucional;  
2.2.6 E-mail Alternativo;  
2.2.7 Telefone para Contato;  
2.2.8 Área de Interesse;  
2.2.9 Histórico de Curso (em formato PDF).  

  
2.3 Após o último dia de inscrição, não será permitida nenhuma alteração nos dados 
ou com relação à documentação enviada.  
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2.4 A Coordenação de Extensão não se responsabiliza por inscrições não realizadas 
e não recebidas por motivos de ordem técnica dos computadores ou rede de internet 
em uso pelo candidato, ou falhas na comunicação desses dispositivos, ou 
congestionamento nas linhas de comunicação, bem como por força de outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados para o sistema operacional das inscrições.  

  
2.5 Alunos que eventualmente não possuem e-mail institucional deverão informar 
e-mail alternativo para realizar a inscrição no formulário eletrônico.  

  
2.6 As Áreas de Interesse para lecionar serão subdivididas em Ciências Humanas e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Linguagens e suas 
Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias e Redação.  
 
2.7 As Áreas de Interesse se subdividem em: 

2.7.1 Português, Literatura e Artes; 
2.7.2 Geometria, Lógica e Trigonometria; 
2.7.3 História, Geografia, Sociologia e Filosofia; 
2.7.4 Química, Física e Biologia; 
2.7.5 Redação. 

  
2.8 Os discentes selecionados para a monitoria voluntária deverão, no momento da 
avaliação didática, especificar em qual subárea do conhecimento pretendem atuar.  

3. DA ANÁLISE CURRICULAR E DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA 
3.1 A Análise Curricular terá caráter decisório apenas para critérios de desempate 
caso haja número excedentes de monitores interessados em uma mesma área de 
interesse, conforme descrito no item 2.2 deste Edital.  

  
3.2 As informações anexadas pelo discente no ato da inscrição serão analisadas pela 
Banca Examinadora instituída pela FUMZUP para fins de seleção prévia e convocação 
para a Avaliação Didática, que ocorrerá remotamente de acordo com agendamento 
futuro no período de 10.05 e 14.05.2021.  
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3.3 A Avaliação Didática ocorrerá junto à Coordenação Pedagógica do PREVESTI, 
ocasião em que o candidato deverá apresentar conhecimentos sobre a subárea de 
interesse ministrando aula virtual de, no mínimo 10 (dez) minutos e no máximo 20 
(vinte) minutos.  

  
3.4 O resultado da Avaliação Didática será disponibilizado no dia 14/05 (sexta-feira) 
às 19h por meio dos canais oficiais da Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, com 
reprodução nos canais da UEMG-Ituiutaba.  

4. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR  

4.1 O "PREVESTI" ocorrerá em caráter remoto, com utilização da plataforma 
Microsoft Teams, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, podendo as aulas serem 
realizadas de forma síncrona ou assíncrona, à critério do candidato/monitor, de modo 
que as aulas ficarão disponíveis para livre acesso na plataforma, que armazenará todo o 
conteúdo ministrado no decorrer do curso.  

4.2 Além das aulas ministradas, os candidatos/monitores ficarão responsáveis pela 
elaboração do conteúdo assíncrono, sejam estes exercícios de fixação de conteúdos, 
videoaulas, gincanas virtuais e minicursos voltados à temática racial.  
4.3 No decorrer do curso deverão ser elaborados e oferecidos aos discentes do 
cursinho “plantões tira-dúvidas”, de acordo com a disponibilidade dos 
candidatos/monitores a fim de sanar possíveis lacunas no processo de aprendizagem 
dos alunos.  

4.4 As atividades síncronas serão realizadas por meio de aulas com 35 minutos de 
duração para cada disciplina, com o possível acréscimo de até 15 minutos para sanar 
dúvidas dos estudantes.  

4.5 Em uma sexta-feira de cada mês serão realizadas dinâmicas interdisciplinares e 
atividades lúdicas, para complementação das aulas síncronas.  

4.6 As disciplinas poderão se organizar em mais de uma frente conforme a demanda 
do conteúdo a ser ministrado, podendo haver uma pluralidade de discentes/monitores 
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responsáveis pela mesma matéria, de acordo com orientações da Coordenação 
Pedagógica do FUMZUP.  

4.7 Para a elaboração do Plano de Ensino e de todo o conteúdo repassado aos 
alunos, os candidatos/monitores serão auxiliados pela Coordenação Pedagógica da 
FUMZUP em parceria com discentes e docentes voluntários da Universidade Federal de 
Uberlândia - Campus Pontal.  

4.8 As aulas seguirão um quadro de horários fixos, disponibilizado antes do início do 
curso e acessíveis a qualquer tempo na plataforma de armazenamento de conteúdo, a 
ser elaborado de acordo com a disponibilidade informada pelos candidatos/monitores.  

4.9 Ao término de cada mês, a Coordenação Pedagógica da FUMZUP informará à 
Coordenação de Extensão da Unidade de Ituiutaba sobre a frequência e o nível de 
comprometimento dos monitores selecionados. Em sendo percebidas faltas 
reincidentes ou a desídia dos voluntários, será promovido o desligamento. Para cálculo 
das horas de extensão, serão consideradas as informações prestadas pela Coordenação, 
a partir dos relatórios mensais de frequência.  

5. DOS PRAZOS  

5.1 A inscrição no Formulário Eletrônico ocorrerá de 03.05.2021 até às 23h59 de 
07.05.2021 e o resultado dos selecionados será divulgado no dia 08.05.21 até as 23h59 
seguindo o horário oficial de Brasília/DF.  

5.2 A Avaliação Didática será marcada de acordo com a disponibilidade dos 
candidatos/monitores dentro do período de 08h do dia 10.05.2021 até às 17h30 do dia 
14.05.2021, com resultado dos selecionados disponibilizado até às 19h do dia 
14.05.2021, observando o horário oficial de Brasília/DF.  

5.3 O início das atividades docentes do PREVESTI ocorrerá no dia 17.05.2021 às 19h.  
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6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de Extensão da Universidade 
do Estado de Minas Gerais - Campus Ituiutaba em parceria com a Coordenação Pedagógica do 
Programa Estudantil para Vestibular para Negros e Carentes de Ituiutaba/MG (PREVESTI) da 
Fundação Municipal Zumbi dos Palmares (FUMZUP).  

Ituiutaba, 04 de maio de 2021.  

 
Prof. Me. Antônio Rodrigues Neto  Profa. Dra. Patrícia Alves Cardoso    
Coordenador de Extensão  Diretora UEMG –Ituiutaba  

  
       


