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ANEXO VI
Número de Bolsas e Perfil dos Bolsistas para os Projetos
TÍTULO DO PROJETO

1

Conscientização da Saúde Corporal 2021

COORDENADOR

Maurício Papa de Arruda

NÚMERO DE
BOLSAS

PERFIL DO ESTUDANTE A SER SELECIONADO

1 bolsa (12 horas)

- Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
- Afinidade pela área de Biologia;
- Responsabilidade, comprometimento, pontualidade, assiduidade, criatividade e capacidade de
iniciativa;
- Domínio na montagem de slides (Apresentações Google, Power Point);
- Aptidão ou interesse em falar em público.

2

Apresentação do curso de engenharia
elétrica por meio de projetos embarcados
nas escolas de Paracatu como forma de
redução da evasão

Carlos Renato Borges dos
Santos

1 bolsa (20 horas)

- Ser pró-ativo, capaz de falar em público.
- Desejável conhecimento em linguagem C e em eletrônica.
- Criativo e organizado, capaz de programar e cumprir tarefas.
- Estar cursando o curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica.

3

Práticas Administrativas

Adriano José de Paula

2 bolsas (20 horas)

- Ser aluno do Curso Superior em Administração do IFTM Campus Paracatu.

2 bolsas (12 horas)

- Estar cursando o ensino Técnico Integrado.
- Ter disponibilidade de 12 horas semanais.
- Conhecimento de Excel e de ferramentas tecnológicas que elaboram infográficos. Responsabilidade, interesse, assiduidade e iniciativa.
- Afinidade pela área de Saúde.

4 bolsas (20 horas)

2 Bolsista
- Estar cursando os cursos superiores noturnos;
- Ser do sexo feminino;
- Sensibilidade e paciência para cuidar de pessoa com deficiência visual cegueira;
- Interesse e iniciativa para escrever relatórios semanais;
- Pontualidade e assiduidade;
- Disponibilidade de 07h30 às 11h30 de segunda a sexta.

4

5

IFTM: Circuito Saúde

Empreendedorismo Interdisciplinar:
Desenvolvendo a autonomia e a visão de
duas alunas com deficiência visual

Juscélia Cristina Pereira

William Júnio do Carmo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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2 Bolsista
- Estar cursando os cursos superiores noturnos;
- Ser do sexo feminino;
- Sensibilidade e paciência para cuidar de pessoa com deficiência visual cegueira;
- Interesse e iniciativa para escrever relatórios semanais;
- Pontualidade e assiduidade;
- Disponibilidade de 13h00 às 17h00 de segunda a sexta.

6

IFolha – Jornal Semanal

Ronaldo Eduardo
Diláscio

1 bolsa (12 horas)

- Estar cursando Técnico Integrado a partir do segundo ano e ter disponibilidade de 12 horas
semanais;
- Facilidade de comunicação e ser organizado, pró-ativo e criativo;
- Trabalho em equipe;
- Ter algum conhecimento na área de comunicação e/ou marketing;
- Experiência em trabalhar com as principais Mídias Digitais (Facebook, Instagram, Tweeter);
- Desejável experiência com plataformas digitais, como Canva, Kodular, Wordpress, Wix,
RenderForest, dentre outros.

7

Multiplicando Campeões – Xadrez

Arthur Braga de Oliveira

1 bolsa (12 horas)

- Possuir responsabilidade, interesse e iniciativa;
- Disponibilidade para acompanhar os treinamentos no IFTM no horário do almoço
diariamente;
- Espírito de liderança;
- Ter conhecimento das regras do xadrez;
- Ter participado de alguma competição de xadrez;
- Boa comunicação verbal e escrita.

8

Praticando Matemática – Compartilhando
Conhecimento

Aléx Gomes da Silva

3 bolsas (6 horas)

- Interesse pela área de Matemática;
- Iniciativa, responsabilidade e motivação para aprender e ensinar.

9

Bicho amigo: Quem ama não maltrata:
Conscientizando a comunidade paracatuense
sobre o bem cuidar dos animais

Marcos Tadeu Pereira de
Queiroz

1 bolsa (12 horas)
1 bolsa (6 horas)

- Ter aptidão para criar vídeos no app TikTok e Instagram;
- Ter facilidade na criação de pequenos textos que irão acompanhar os vídeos criados no momento
de suas publicações nas redes sociais;
- É preciso que o bolsista goste de animais.

Nota Informativa: Bolsa de 6 horas: R$ 120,00. Bolsa de 12 horas: R$240,00. Bolsa de 20 horas: R$400,00. Todas as bolsas terão duração máxima de 8 meses.

