
 

 

 

 

 

 

 

Inscrições abertas para bolsas de Extensão 

 

Nome da atividade de Extensão: 

Capacitação de Professores em Planejamento de Cursos Específicos para 

o Ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE) 

 

Número de vagas: 
01 vaga 

 

 

Período de inscrição: 
De 16/09/19 a 23/09/19 

 

 

Vigência da bolsa: 
Até 04 meses 

 

 

Valor da bolsa: 
R$400,00 (quatrocentos reais) mensais 

 

 

Ver as informações completas na chamada interna (anexo). 
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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

CHAMADA INTERNA PARA BOLSA DE EXTENSÃO 

ATIVIDADE: Capacitação de Professores em Planejamento de Cursos Específicos para 

o Ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE)  

 

A Coordenadora da Atividade de Extensão "Capacitação de Professores em Planejamento 

de Cursos Específicos para o Ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE)" do 

CEFET-MG, Drª. Liliane de Oliveira Neves, torna público aos alunos do Curso de Letras do 

CEFET-MG, o processo para seleção de dois bolsistas 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. Atividade 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

O referido projeto de extensão é composto por dois grandes eixos, a saber: 

 

EIXO 1 -  

 A capacitação de professores de Português como Língua Estrangeira (PLE) para fins 

específicos, como, por exemplo: (i) preparatório para o exame que confere o Certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras); (ii) escrita acadêmica 

para estrangeiros; (iii) ensino, gramática e variação linguística; (iv) ensino de PLE baseado 

em tarefas; (v) curso de PLE para imigrantes, refugiados e portadores de visto humanitário. 

 A capacitação de professores de PLE com foco em planejamento de cursos para fins 

específicos será feita por membros da linha de pesquisa "Português Língua Estrangeira - 

ensino, aprendizagem e avaliação", do grupo de pesquisa INFORTEC (Núcleo de Pesquisa 

em Linguagem e Tecnologia), reconhecido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do 

CEFET-MG e cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPQ. Os referidos 

membros têm vasta experiência na área de PLE e serão voluntários neste projeto de extensão, 

na medida em que oferecerão as oficinas de capacitação dos interessados que apresentarem 

o perfil desejado. 
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EIXO 2 -  

 Os bolsistas e demais interessados no ensino de PLE, após terem participado dos 

cursos de capacitação, atuarão como professores e/ou monitores nos cursos de PLE ofertados 

aos intercambistas dos diversos programas internacionais aos quais o CEFET-MG está 

vinculado.  

 

METODOLOGIA 

 Primeira atividade: oferta de cursos de capacitação de professores de PLE (eixo 1), 

do qual participarão todos os bolsistas envolvidos e demais interessados. O público alvo são 

os profissionais da área de Letras (graduandos e graduados) e demais interessados na área 

de PLE, internos ou externos ao CEFET-MG. 

 Segunda atividade: oferta de cursos de língua portuguesa e cultura brasileira para 

estrangeiros (eixo 2), cujo público alvo são alunos estrangeiros advindos de diversos países. 

Os cursos serão ofertados de acordo com a demanda da Instituição e com o cronograma de 

recepção dos intercambistas. Cada curso é organizado para ter duração de 30 horas de aula, 

sobre a Língua Portuguesa e Cultura Brasileira em âmbito local, regional e nacional, 

abarcando os temas definidos para fins específicos. 

 

AVALIAÇÃO DOS BOLSISTAS 

 Os bolsistas deverão elaborar relatórios parciais ao longo do desenvolvimento da 

atividade e participar de reuniões do Grupo de pesquisa. A avaliação será feita pela 

coordenadora da atividade, com base no desempenho e participação na atividade de 

extensão. 

 

3. Condições para candidatar-se à Bolsa de Extensão 
3.1. Estar regularmente matriculado no curso de graduação em Letras do CEFET – MG;  

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

prejuízo de suas atividades curriculares, durante o período de vigência das 

atividades do projeto; 

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

3.4. Não possuir vínculo empregatício; 

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

3.6. Não estar cumprindo estágio curricular; 

    

4. Das Inscrições 
4.1.  Período: de 16 a 23 de setembro de 2019.       

4.2.  Documentação: 

4.2.1. “Ficha de Inscrição para bolsas de extensão” preenchida em formulário próprio, 

disponível em: http://www.dedc.cefetmg.br/modeloseformularios/ 

A ficha deverá ser assinada, digitalizada e enviada para o endereço de e-mail informado no 

item 4.3. 

4.2.2. Histórico Escolar, emitido pelo SIGAA, com as notas obtidas nas disciplinas 

cursadas até o semestre anterior; 

4.2.3. Carta de Intenções explicitando os motivos que o levaram a se inscrever no projeto 

em tela. É necessário constar o nome completo do candidato à bolsa. 

4.3.  Enviar a documentação digitalizada para o e-mail plecefetmg@gmail.com  

 

5. Valor e Vigência da Bolsa de Extensão 
5.1. As Bolsas de Extensão para o aluno bolsista no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais) serão pagas pelo CEFET-MG. 

5.2. A Bolsa de Extensão poderá ser concedida por até 04 meses. 

 

 

http://www.dedc.cefetmg.br/modeloseformularios/
mailto:plecefetmg@gmail.com
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6. Processo de Seleção 
6.1. Análise documental, conforme itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3. 

6.2. Entrevista. 

 

7. Calendário do processo seletivo 
7.1. Publicação da chamada: 16 de setembro de 2019. 

7.2. Inscrição dos candidatos: de 16 a 23 de setembro de 2019. 

7.3. Divulgação do calendário das entrevistas: até 25 de setembro de 2019. 

7.4. Entrevista: 26/09/2019, no período da tarde 

7.5. Resultado final: 27/09/2019. 

 

8. Vagas 
8.1. Os 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 até 04 meses, a contar da data da 

Homologação do Resultado Final. 

 

 

 

 
 

Drª. Liliane de Oliveira Neves 

Secretária Adjunta de Relações Internacionais 

CEFET-MG 

 

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2019. 

 


