
 
 

 

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

AÇÃO DE EXTENSÃO: Learning English with Avi  

Nepomuceno, 13 de maio de 2020 

 

A Coordenadora da Atividade de Extensão "LEARNING ENGLISH WITH AVI" - do CEFET-

MG, Profa. Helen de Oliveira Faria, torna público aos alunos do curso superior em Engenharia 

Elétrica do Campus Nepomuceno o processo para seleção de bolsista de extensão, para 

participação na Atividade em referência, nos termos estabelecidos na presente Chamada Interna.  

 

1. Objetivos Gerais 

1.1. Promover a participação de discentes em atividades de extensão de forma a ampliar a 

integração entre o CEFET-MG e a sociedade; 

1.2. Contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades beneficiadas, priorizando 

as demandas de relevância cultural, social e tecnológica; 

1.3. Disponibilizar para a sociedade o conhecimento tecnológico desenvolvido no CEFET- MG; 

1.4. Fortalecer a relação entre ensino, pesquisa e extensão; 

1.5. Contribuir para a formação acadêmico-profissional do discente. 

 

2. Atividades 

O projeto de extensão “Learning English with Avi” consiste em oferecer gratuitamente cursos de 

inglês do básico ao intermediário para a comunidade interna e externa do CEFET-MG Campus 

Nepomuceno. As aulas são ministradas pelo Prof. Avi Swrisky. O aluno bolsista desempenhará 

funções em conjunto com o professor e com a coordenadora do projeto, especificadas abaixo:   

2.1. Participar das aulas do professor auxiliando-o com a tradução e explicação das atividades em 

classe;  

2.2. Ser responsável pelas folhas de chamada dos alunos e comunicar à coordenadora sobre 

faltas, desistências e entrada de novos alunos; 

2.3. Ofertar monitorias e reforço extraclasse aos alunos com dificuldades nas aulas;  

2.4 Participar de reuniões pedagógicas com a coordenadora para que sejam relatados o 

andamento dos cursos, a necessidade de compra de material e demais assuntos pertinentes às 

aulas.  

 

3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 



 
 

3.1 Possuir nível de proficiência na língua inglesa de intermediário a avançado;  

3.2. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Engenharia Elétrica do CEFET – 

MG Campus Nepomuceno;  

3.3. Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo 

de suas atividades curriculares; 

3.4. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas junto ao CEFET-MG; 

3.5. Não possuir vínculo empregatício; 

3.6. Não ser beneficiário de outro tipo de bolsa do CEFET-MG; 

3.7. Não estar cumprindo estágio curricular; 

3.8. Não estar a apenas 1 semestre (6 meses) de se formar no curso de graduação.  

 

4. Das Inscrições 

4.1. Período: de 13/05/2020 a 18/05/2020. 

4.2. O discente deverá manifestar interesse na participação da ação de extensão supracitada no 

Portal Discente do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), conforme 

instruções no guia no site da DEDC (http://www.dedc.cefetmg.br/guias). A ação poderá ser 

localizada no SIGAA a partir do nome do professor coordenador da ação de extensão. 

4.3. Documentação: 

4.3.1. Comprovação de que o aluno está regularmente matriculado no curso de Engenharia 

Elétrica do CEFET-MG Campus Nepomuceno: comprovante de matrícula, histórico escolar ou 

ainda captura de tela das disciplinas cursadas, disponível no SIGAA. 

4.3. A documentação relacionada no item 4.3.1 deverá ser encaminhada para o e-mail da 

coordenadora da ação de extensão: hlnfaria@cefetmg.br.  

 

5. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão 

5.1. A Bolsa de Extensão para o estudante classificado no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

mensais será paga pelo CEFET-MG.  

5.2. A Bolsa de Extensão será concedida por 7 meses. 

 

6. Processo de Seleção 

O processo de seleção, em virtude do afastamento de professores e alunos do CEFET-MG 

Campus Nepomuceno, será inteiramente on-line.  

6.1. Prova virtual na língua inglesa realizada em tempo real com a banca julgadora;  

https://sig.cefetmg.br/sigaa/verTelaLogin.do
http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2020/04/SIGAA-GUIA-5.1.-Demonstrar-interesse-em-participar-de-ação-de-extensão.pdf


 
 

6.2. Entrevista em inglês com a banca julgadora.  

 

7. Calendário do processo seletivo 

7.1. Publicação do edital: 13/05/2020.  

7.2. Inscrição dos candidatos: de 13/05/2020 a 18/05/2020. 

7.3. Prova e entrevista: 19/05/2020. Horário a confirmar.  

7.4. Resultado: 19/05/2020. 

7.5. Cadastro e entrega de documentação do bolsista: 20/05/2020 a 22/05/2020.  

 

8. Vagas 

8.1. Há 1 (uma) vaga de bolsista para a presente ação de extensão. Os demais candidatos 

classificados comporão o cadastro de Bolsista de Extensão e serão contratados à medida das 

necessidades da Atividade ora proposta e de acordo com a ordem de classificação. 

 

9. Da Validade 

A presente Chamada Interna terá validade de 12 meses, a contar da data da Homologação do 

Resultado Final. 

 

10. Observação importante 

Devido à pandemia do Coronavírus e consequentemente à suspensão das aulas, não há previsão 

de quando as atividades presenciais do CEFET-MG, incluindo esta ação de extensão (cujas aulas 

tiveram início em março de 2020), serão retomadas. Como a ação foi aprovada em 2020, o 

pagamento da bolsa deve ser efetivado no mesmo ano. O aluno bolsista deve se comprometer a 

exercer seu papel durante os sete meses relativos ao pagamento da bolsa, neste ano ou no 

subsequente. O não cumprimento implicará no não recebido do certificado de bolsista de extensão 

e impedimento para sua graduação. 

 

Nepomuceno, 13 de maio de 2020. 

 

 

 

                                  

Helen de Oliveira Faria 


