Edital do Núcleo de Extensão N.º 01/2017
A Faculdade Promove de Sete Lagoas faz saber que o Núcleo de Extensão abre inscrição para os acadêmicos
interessados em participar como monitores ou professores do projeto INCLUSÃO DIGITAL, que consiste em
um curso básico de informática, gratuito, aberto à comunidade, de acordo com o estabelecido no presente
Edital.

1. O curso será ofertado de 24 a 28 de julho de 2017, no laboratório de informática da Unidade Sede, à Rua
Dr. Pena, 35 – Centro, das 14h30min às 17h30min, para 24 pessoas da comunidade, com idade entre 60 e
70 anos.

2. Podem se inscrever os acadêmicos interessados em:
I - ministrar aulas, voluntariamente, dos módulos Internet, Word e e-mail.
II - ser monitor de informática, auxiliando os aprendizes.
§ 1.º – O ministrante voluntário pode optar por mais de um módulo do projeto, desde que tenha disponibilidade
e domínio dos módulos a serem ministrados.
§ 2.º – O monitor poderá optar por mais de um dia de atuação.
§ 3.º – O voluntário não poderá se inscrever para ministrante e monitor no mesmo dia.
3. No ato da inscrição, o acadêmico deverá informar o(s) módulo(s) de domínio a ser(em) ministrado(s).
4. Serão disponibilizadas:
I – uma vaga de ministrante por dia;
II – no máximo, três vagas de monitor por dia.
5. A atuação voluntária desenvolvida pelos acadêmicos no projeto será integralizada como atividade
complementar, validada pela Coordenação do curso correspondente.
6. As inscrições devem ser feitas pessoalmente, no Núcleo de Extensão, localizado na sala 105, na Unidade
Sede,

à

rua

Dr.

Pena,

35

–

Centro,

das

13h

às

21h,

ou

pelo

e-mail

extensaosetelagoas@faculdadepromove.br, até o dia 05 de julho de 2017, informando nome completo, curso
matriculado, telefones de contato e forma de atuação no projeto, conforme estabelecido no item 2.
7. Não serão aceitas inscrições extemporâneas.
8. Informações não expressas neste Edital podem ser obtidas no Núcleo de Extensão.
Sete Lagoas, 23 de junho de 2017.
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