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O Coordenador do Curso de Relações Internacionais, Prof. Dr. Pedro Henrique Neves de 

Carvalho, no uso de suas atribuições, torna público os critérios para inscrição e seleção 

de candidatos e candidatas ao Projeto de Extensão Banco de Consultores em Relações 

Internacionais – 2018. 

 

1 – Da finalidade das vagas 

As vagas de extensionistas visam o aprimoramento do ensino/aprendizagem na 

perspectiva discente no marco da prática em Relações Internacionais, em áreas que 

demandam ações que venham a contribuir para os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. Essa construção implicará em produzir e desenvolver documentos políticos 

que contribuam com o conhecimento dos ODS, bem como a representação do curso de 

Relações Internacionais junto às escolas de ensino médio parcerias e às Organizações 

Não-Governamentais em processo de internacionalização. 

 

2 – Das vagas ofertadas: 

2.1 - Serão ofertadas 15 vagas de extensionistas, sendo duas vagas reservadas para 

bolsistas, em condições conforme o Edital de Extensão do UniBH, para o ano de 2018; 

 

3 - Da candidatura  

3.1 – Poderá se candidatar @ alun@ regularmente matriculado, com horário disponível 

para exercer as atividades programadas; 

3.1.1 - Como primeiro critério eliminatório, será observado o currículo, a carta de 

intenções e a resposta acerca do problema apresentado no anexo. 

3.1.2 – O segundo critério eliminatório corresponde à média global geral no curso, 

considerando-se percentual mínimo de 80%; 

3.2 O candidato não poderá ter sofrido ou estar cumprindo penalidade disciplinar. 

 

4. Da atividade extensionista no Banco de Consultores em Relações Internacionais. 

4.1 – A monitoria e será exercida por 1 ano letivo; 

4.2 - As atividades a serem desempenhadas pelo monitor compreendem; 

I - Desenvolvimento de pesquisa para a produção dos Guias de Estudo em Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

II - Participação nas Reuniões do Projeto para delineamento das ações e 

acompanhamento;  

III - Criação de portfólio de atividades para registro das atividades; 

IV – Gerenciamento e desenvolvimento de Modelagem e Simulação junto às escolas 

parceiras; 

V - Manter contato permanente com o professor, a fim de sanar dúvidas em reforço a seu 

atendimento; 

VI – Gerenciar as equipes de voluntários que participarão dos processos criados conforme 

as demandas dos atores envolvidos (bolsistas); 

VII - Assinar o registro de presença, nas coordenações dos cursos a cada início e término 

de horário de monitoria (bolsistas); 



VIII - O extensionista compromete-se, formalmente, a manter sigilo sobre dados, 

informações ou atividades reservadas da Instituição aos quais tenha acesso. 

IX – Participar das atividades de representação do Curso mediante a demanda dos 

parceiros. 

X – Representadas as ONG`s parceiras em seu processo de análise e comunicação para 

cooperação internacional. 

4.3 - Ao monitor são vetadas tarefas que configurem atividades de exclusiva competência 

do professor, como: 

I – Correção dos documentos técnicos; 

II – Assinatura dos pareceres técnicos; 

III – Solicitações internas para oferta de materiais técnicos para o desenvolvimento das 

atividades do Banco. 

IV – Produção da Relatoria Semestral acerca do desenvolvimento; 

V – Assinatura dos termos (memorandos de entendimento, cooperação técnica, convênio) 

com os atores externos. 

 

5 – Das inscrições: 

5.1 - As inscrições para a extensão, Banco de Consultores em Relações Internacionais, 

estarão abertas no período de 28 de abril de 2018 até 03 de abril de 2018, de acordo com 

o quadro de vagas por meio do link: https://goo.gl/forms/bvC3FMskwukfmgkJ2  

 

 

6 – Da seleção para monitoria 

6.1 – A seleção dos candidatos será feita conforme: 

A – Análise de currículo e média global no curso; 

B - Prova escrita teórica e prática versando sobre o conteúdo do objeto da extensão (enviar 

para o e-mail consultoresriunibh@gmail.com até 04/04/2018); 

C – Carta de Intenções (enviar para o e-mail consultoresriunibh@gmail.com até 

04/04/2018); 

D – Entrevista (bolsistas) 06/04/20181.  

6.2 – Será eliminado do processo @ alun@ que não atender aos pontos destacados no 

item 6.1. 

 

7 – Do resultado da seleção 

O resultado da seleção será divulgado no dia 06/04 de 2018. 

 

8 – Dos documentos 

Lista dos documentos – envio por e-mail (consultoresriunibh@gmail.com enviar até 

04/04/2018)  

1 – Cópia dos documentos: Identidade, CPF, RA. 

2 – Comprovante de matrícula. 

3 – Currículo 

4 – Carta de Interesse. 

5 – Média Global 

 

 

 

 

                                                           
1 Participarão da entrevista apenas @s alun@s que se inscreverem como bolsistas no formulário de extensão 

e se classificarem conforme critério de eliminação apontado no item 3.1.1. 
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Anexo: 

 

Questão – Argumente acerca do percurso histórico sobre o Desenvolvimento Sustentável 

e analise, criticamente, os limites para o alcance dos ODS em países de renda média na 

atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de março de 2018.  

Prof. Pedro Henrique Neves de Carvalho 

Coordenador do Curso de Graduação em Relações Internacionais 

Coordenador Banco de Consultores em Relações Internacionais 

 Centro Universitário de Belo Horizonte – UniBH 


