
            EDITAL - BOLSA DE EXTENSÃO 
 
O OSFE (Observatório Sociológico Família-Escola, grupo de pesquisa da Faculdade de 
Educação/UFMG) comunica que realizará a seleção de 1 (um ou uma) bolsista de extensão para o projeto 
“Rede família-escola”, coordenado pela Profa. Dra. Tânia F. Resende. Para isso, divulga os dados e abre 
inscrições conforme se segue: 
 
OBJETIVO GERAL DO PROJETO:  
Constituir uma rede de trocas e interações em torno da temática família-escola, promovendo, por diversos 
meios, a articulação entre os interessados – especialmente pela manutenção de um website e pelo 
desenvolvimento de ações junto às instituições educativas. 
 
ATIVIDADES DO(A) BOLSISTA: 
O(a) bolsista desenvolverá 20 horas semanais de atividades referentes ao projeto, destacando-se: 
Ø alimentação e atualização constantes do site do OSFE, com pesquisa e produção de conteúdo, 

incluindo a ampliação do “Banco de Teses e Dissertações sobre Relação Família-Escola”; 
Ø estudo de bibliografia pertinente às atividades do grupo; 
Ø participação nas atividades do grupo, especialmente eventos, reuniões  e atividades de pesquisa, 

contribuindo para sua organização; 
Ø gerenciamento de comunicações do grupo; 
Ø participação em atividades de extensão e de pesquisa desenvolvidas junto a instituições de educação 

básica – em especial, junto ao Programa Família-Escola, da Secretaria Municipal de Educação de BH. 
 
PERÍODO PREVISTO: Março a dezembro de 2015 (dez meses). VALOR DA BOLSA: R$ 400,00 
(quatrocentos reais) 
 
REQUISITOS: estar regularmente matriculado(a), no primeiro semestre letivo de 2015, em curso de 
graduação da UFMG (preferência para Pedagogia e, secundariamente, outras licenciaturas);  ter 
disponibilidade, em 2015, de 20 horas semanais de efetivo trabalho; ter bom desempenho acadêmico; 
não ter vínculo empregatício e não ser beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa paga por programas 
oficiais. 
 
ETAPAS DA SELEÇÃO: 
 
1ª) Inscrição e pré-seleção 
     Enviar, para os e-mails osfe@fae.ufmg.br e taniasoced@yahoo.com.br, até o dia 04 de março de 
2015: 
 1.  curriculum vitae 
 2. uma carta de apresentação justificando seu interesse em relação a esse projeto e apontando 
contribuições que espera oferecer - inclusive, se for o caso, experiências e conhecimentos prévios, 
relacionados à atividade proposta. No cabeçalho da carta devem constar os seguintes dados: nome, curso, 
período cursado no semestre 01/15, turno frequentado, horários disponíveis para atividades de extensão 
no semestre, e-mail, telefones de contato. 
 Os alunos selecionados nesta etapa serão contatados por telefone para agendar a segunda etapa. Os 
alunos não selecionados receberão retorno por e-mail. 

 
2ª)  Avaliação escrita e entrevista: 
A serem realizados no dia 06/03/2015, no período da tarde, em horário e local a serem agendados por e-
mail ou por telefone com os alunos selecionados na primeira etapa. 
 

Conheça o site do OSFE:  www.fae.ufmg.br/osfe. 
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