ANEXO I

FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE BOLSA PARA ARTICULADORES DE CÉLULAS
DE APRENDIZAGEM COOPERATIVA

NOME:_____________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO: Entregar uma cópia digitada do formulário, juntamente com seu
histórico escolar ou comprovante de matrícula (para os alunos do 1º semestre) na
Coordenação do Programa em seu campus universitário.
Mora em Residência Universitária ( ) SIM ( ) NÃO
Nome:
RG:

CPF:

Data Nascimento.

Endereço:
CEP:
Curso:

Cidade:
Telefone:

Celular:
Matrícula:

e-mail:
Semestre:

1. Responda as questões de 1.1 a 1.8 com sim ou não.
1. 1.Tem interesse em desenvolver sua autonomia intelectual, aprender a planejar e executar
projetos de aprendizagem ? (
)
1.2.Sente-se capaz de montar um grupo de estudo com outros estudantes da UNEMAT? (
)
1.3.Tem disponibilidade de 12 horas semanais para dedicar-se às atividades do programa? ( )
1.4.Tem dois períodos semanais de quatro horas consecutivas (8 às 12h ou 14 às 18h ou 18:30
às 22:30h) de segunda a sexta e sábado de 8 às 12h, disponíveis para participar de atividades
de formação do programa? (
)
1.5.Tem tempo disponível para participar da 2ª e 3ª etapas de seleção de acordo com o
previsto no cronograma do edital? (
)
1.6.Já cursou mais de 75 % do seu curso? (
)
1.7.Já concluiu algum curso de graduação? (
)
1.8.Só estuda na UNEMAT, ou seja, não está cursando ativamente outra graduação noutra
universidade? (
)
2. Cite as experiências de emprego formal ou informal ou qualquer experiência de
trabalho que você teve. (Acrescente mais linhas se necessário).
No
Experiências

3. Você tem alguma experiência de ensino? Cite se for o caso, o estabelecimento de
ensino e a matéria que ensinou.
No Estabelecimento de ensino ou entidade
Matéria ou assunto que ensinou

4. Cite os cursos não universitários que você já realizou.
No
CURSOS

5. Sobre seu conhecimento de idioma (insira linhas se precisar)
IDIOMA
FALA
LÊ
ESCREVE

ENTENDE

(Pouco, razoável, bem)
6. Sobre seu conhecimento de Informática (insira linhas se precisar)
PROGRAMAS

POUCO

7. Sobre o acesso a internet (em média)?
EM CASA
NA UNEMAT
Número
vezes

de

Média
de
horas por vez

Número
vezes

de

Média
de
horas por vez

RAZOÁVEL

BEM

EM LAN HOUSE
Número
vezes

de

Média de horas
por vez

Durante a
semana
Aos finais
de semana

Você acessa internet, normalmente para:
A maioria das
vezes

Acessar e-mail
Utilizar MSN
Acessar ORKUT
Acessar FACEBOOK

Raramente

Nunca

Estudar assuntos das disciplinas que cursa
Ler Jornais
Fazer cursos a distancia
Grupos de discussão (se sim qual?)

Outros
8. Participação de grupos de discussão em comunidades virtuais. (Acrescente mais
linhas se necessário)
No
NOME DO GRUPO
ASSUNTO

9. Sobre a ocupação do seu tempo:
Liste as disciplinas que você está cursando em 2012/2, bem como outras atividades
acadêmicas e não acadêmicas, tais como curso de línguas, atividades voluntárias de pesquisa,
ensino e extensão, grupos religiosos, etc., que você possivelmente pretende realizar, a partir de
setembro de 2012.
No
ATIVIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Coloque na tabela abaixo, o NÚMERO de cada atividade listada na tabela anterior (disciplinas
e outras) na CÉLULA que corresponda ao horário e data previstos para a sua execução.
HORÁRIO SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO
7 às 8 h
8 às 9 h
9 às 10 h
10 às 11 h
11 às 12 h
12 às 13 h
13 às 14 h
14 às 15 h
15 às 16 h
16 às 17 h
17 às 18 h
18 às 19 h
19 às 20 h
20 às 21 h
21 às 22 h
22 às 23 h

10. Participação de eventos da aprendizagem cooperativa
Liste todas as atividades de programas de aprendizagem cooperativa de que você participou

No

ATIVIDADES

CARGA
HORÁRIA

1
2
3
4
5
11. Participação no passado ou no presente em atividades com grupos (não
remuneradas)
Número médio de pessoas com que
No
ATIVIDADES
você interage ou interagiu nessa
atividade
1
Grupos de estudo com colegas
2
Atividades religiosas
3
Associações comunitárias e organizações
não governamentais
4
Grupos de pesquisa
5
Grupos de extensão universitária
6
Centros acadêmicos
7
Movimento estudantil
8
Partido político
9
Outros (especificar):

12. Escreva um memorial de sua vida no mínimo duas páginas (fonte: arial 12, espaço
entre linhas 1,5), dando foco a sua vida educacional, seus relacionamentos e suas
experiências de atividades coletivas.

13. Descreva em poucas palavras o seu projeto para o grupo de estudo.

Local e data:

Assinatura do (a) candidato (a):

