
EDITAL DE SELEÇÃO – PROGRAMA DE EXTENSÃO COLMEIA 

 

 

A coordenadora do PROJETO “COVID-19 E A ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: CONSTRUINDO 

SOLUÇÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA”, vinculado ao Programa Colmeia – grupo de estudos, pesquisa 

e extensão em economia popular e solidária da Face/UFMG, professora Sibelle Cornélio Diniz, faz saber que, no 

período de 20 a 28 de maio de 2020 estarão abertas as inscrições de candidatos/as a 1 (uma) bolsa para atuação no 

referido projeto da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. 

 

1. Requisitos para a candidatura: 

• Estar regularmente matriculado/a nos cursos de graduação da UFMG (obrigatório) - preferencialmente nos 

cursos de Ciências Econômicas e Relações Econômicas Internacionais; 

• Classificação socioeconômica no nível I, II ou III pela Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP) 

e/ou ingresso na UFMG pelo sistema de cotas (obrigatório); 

• Disponibilidade para cumprir até 20 horas semanais de dedicação ao projeto de extensão (obrigatório); 

• Experiência com produção e elaboração de cartilhas e/ou vídeos (desejável). 

 

2. As inscrições serão feitas por meio do envio de Histórico Escolar, Currículo e texto justificando o interesse na 

participação no projeto para o e-mail colmeiasolidariaufmg@gmail.com, entre os dias 20 e 28 de maio de 2020. 

O processo de seleção compreenderá: 

1ª Etapa - Análise de Histórico Escolar, Currículo e justificativa de interesse; 

2ª Etapa – Entrevista não presencial (para as/os aprovadas/os na 1ª etapa), em dia, horário e local a serem divulgados 

por e-mail. 

Resultado: Será divulgado até 5 de junho de 2020, por e-mail. 

  

3. Atribuições da/o bolsista: 

• Participação em reuniões semanais do projeto; 

• Estudo de bibliografia de referência em Economia Popular e Solidária; 

• Atuação direta junto aos empreendimentos populares e solidários, por e-mail e Whatsapp, com o objetivo de 

apoio à comercialização não presencial durante a pandemia do covid-19; 

• Sistematização e análise de dados coletados junto aos empreendimentos; 

• Elaboração de cartilhas e de série de vídeos sobre comercialização durante a pandemia; 

• Estudo e implementação de plataforma de vendas online para produtores; 

• Alimentação das mídias sociais do projeto. 

 

4. A bolsa terá o valor mensal de R$ 500,00 e o período de vigência será de 12 meses, a partir de junho de 2020. 

 

5. O/a bolsista não poderá receber outra bolsa paga por programas oficiais. 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2020. 

 

 

 
 

Professora Sibelle Cornélio Diniz 

Departamento de Ciências Econômicas - Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG 

mailto:colmeiasolidariaufmg@gmail.com

