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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE MÚSICA
CENEX

EDITAL Nº 543/2021/MUSICA-SECCEX-UFMG
Processo nº 23072.218091/2021-22

O Centro de Extensão da Escola de Música da UFMG comunica a abertura de inscrições para estudantes de
graduação em Música se candidatarem a uma bolsa acadêmica no valor de R$400,00 por um período de doze
meses, a qual se destina ao aprimoramento dos processos de gestão e avaliação da extensão universitária, nos
termos do edital 04/2021 da PROEX-UFMG. Os trabalhos serão desenvolvidos por meio do projeto de
extensão “Pesquisas e práticas musicais para o desenvolvimento humano e sociocultural” coordenado
pelo professor Carlos Ernest Dias. O projeto se insere entre as ações de extensão que visam contribuir para o
desenvolvimento das políticas de extensão da universidade no âmbito dos Centros de Extensão, em especial
aquelas constantes nas Resoluções complementares 05/2020 e 06/2020 do Conselho Universitário da
UFMG. O conteúdo completo do projeto e o plano de atividades do (a) estudante pode ser acessado através
do link https://sistemas.ufmg.br/siex/AuditarProjeto.do?id=56950

1.

Objetivos gerais:

•
Promover o aprimoramento dos processos de gestão e avaliação da extensão universitária no âmbito
do Centro de Extensão da Escola de Música da UFMG – CENEX-Música.
•
Promover a participação de estudantes de graduação da UFMG no desenvolvimento e
aprimoramento das políticas de extensão da instituição.
•
Estimular o desenvolvimento humano e sociocultural e a interação transformadora entre a
Universidade e a sociedade através da divulgação dos saberes e práticas musicais geradas nos programas
de Ensino, Pesquisa e Extensão da EMUFMG.

2.

Objetivos específicos:

•
Aprimorar a comunicação entre o CENEX-Música e os outros setores acadêmicos e administrativos
da Escola de Música da UFMG, divulgando as novas políticas e diretrizes da extensão
universitária vigentes no país.
•
Promover um efetivo diálogo entre a extensão, o ensino e a pesquisa no desenvolvimento de ações
de extensão que dialoguem com outros fóruns e espaços formativos da sociedade, promovendo
oficinas e aplicando ou transferindo metodologias de ensino oriundas dos programas de Graduação e de PósGraduação em Música.

3.

Da inscrição:

https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=689888&infra_sistema=…
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As inscrições deverão ser feitas por meio do email cenex@musica.ufmg.br até oito dias depois da publicação
deste edital. O candidato selecionado deverá possuir conta corrente ativa no Banco Santander e deverá
informar no email os seguintes dados:
NOME DO (A) CANDIDATO (A):
EMAIL:
CURSO E PERÍODO:
NÚMERO DE MATRÍCULA:

4.

Da seleção:

A seleção se dará através do preenchimento do questionário que será enviado pelo CENEX-Música aos
estudantes inscritos no dia seguinte ao término das inscrições. Os estudantes terão um período de 24 horas
para devolver o questionário preenchido para o email cenex@musica.ufmg.br Poderá haver ainda, a critério
do coordenador, uma breve entrevista por meio remoto a se realizar em até três dias após o encerramento do
prazo de envio do questionário.
Documento assinado eletronicamente por Renato Tocan ns Sampaio, Diretor(a) de unidade, em
09/04/2021, às 10:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0662885 e
o código CRC 451FF004.
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