
 

 

 

 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO  

“Internacionalização da Faculdade de Medicina de Barbacena: Inglês para Colaboradores 

FAME e ações municipais de educação em Língua Inglesa” 

A Diretoria e Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina de 

Barbacena – NUPPE/FAME fazem saber que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos 

interessados no Projeto de Extensão “Internacionalização da Faculdade de Medicina de 

Barbacena: Inglês para Colaboradores FAME e ações municipais de educação em Língua 

Inglesa”, sob a Coordenação Acadêmica do Prof. Guilherme Augusto Mendes Martins. A seleção 

ocorrerá em etapa única sob responsabilidade da Coordenação do Núcleo de Extensão, com 

inscrições abertas no período de 18 a 22 de outubro de 2021, através do site www.funjob.edu.br, 

mediante preenchimento de dados em ficha de inscrição. 

1. DO OBJETIVO DO PROJETO 

O presente Projeto de Extensão tem como objetivo principal capacitar o corpo de 

funcionários da FAME para a comunicação em Língua Inglesa e iniciar o processo de inserção do 

referido idioma no cotidiano da população de Barbacena, sob a forma de encontros presenciais de 

capacitação no idioma, divulgação de conteúdo através das redes sociais e o desenvolvimento de 

uma cultura internacional dentro da faculdade.  

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO DURANTE O PROJETO 

 

O Projeto de Extensão será executado a partir da realização de diversas atividades que 

apresentam todas as Diretrizes definidas pela Política Nacional de Extensão Universitária. Para isso, 

o aluno participante deverá cumprir as atividades mencionadas do início ao fim do Projeto, 

seguindo as seguintes orientações: 

 Comparecer aos encontros de capacitação e auxiliar os participantes durante a 

capacitação oral em Língua Inglesa; 

 Auxiliar no desenvolvimento dos materiais a serem utilizados durante o projeto; 

 Criar as contas nas redes sociais para a divulgação de conteúdos de Lingua 

Inglesa voltados para a população barbacenense; 
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 Avaliar os resultados das ações realizadas e apresentá-los em Congressos 

(Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM, Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária – CBEU ou outros) e Periódicos (Revista Brasileira de 

Educação Médica – RBEM, Revista Brasileira de Extensão Universitária – 

RBEU ou outras).  

 

3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

O presente Projeto de Extensão ocorrerá em etapa única.  

- Análise de perfil e proficiência em Língua Inglesa a partir de uma entrevista com o 

Coordenador do Projeto que ocorrerá entre os dias 25 e 26 de outubro de 2021 via plataforma de 

videoconferências. A relação dos candidatos inscritos e os respectivos horários de entrevista serão 

divulgados pelo coordenador do Projeto.  

 

4. DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 

- Serão disponibilizadas 05 vagas para o cumprimento de dois semestres letivos de atuação 

em todas as atividades do Projeto. 

 

5. DOS REQUISITOS E SELEÇÃO PARA A INSERÇÃO NO PROJETO 

1º) Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no 1° ao 8° períodos 

de Curso da FAME. 

2º) O aluno participante do projeto deverá ter, no mínimo, um conhecimento intermediário 

de Língua inglesa (Nível B1)  

3°) O resultado do processo seletivo será divulgado até 3 (três) dias úteis após a realização 

das entrevistas. 

4º) O Projeto terá duração de dois semestres letivos consecutivos, o que corresponderá à 

carga horária total de 140h para o efetivo cumprimento de suas atividades. Para avaliação de 

desempenho e recebimento de certificado será necessária a participação efetiva em todas as 

atividades do Projeto. 

5º) Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação do Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE e também pela Coordenação do Projeto. 

 



 

 

 

 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

Barbacena, 29 de setembro de 2021 

 

 

      Prof. Mauro Eduardo Jurno                                        Prof. Guilherme Augusto Mendes Martins 

        Coordenador do NUPPE                                                      Coordenadora do Projeto 

 

 

 
 


