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PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROJETO DE EXTENSÃO EDUCATRANS 

 

Abertura de processo seletivo para discentes matriculados no curso de graduação de Engenharia de 

Transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás para participação no 

Projeto de Extensão EducaTrans – Educação e Trânsito andam juntos, sob coordenação da prof. Cintia 

Isabel de Campos Roque Guerrero.  

 

1. Sobre o Projeto de Extensão  
O Projeto “EducaTrans – Educação e Trânsito andam juntos” tem como objetivo promover a educação no 

trânsito para a sociedade por meio de práticas correlatas às atividades de gestão do engenheiro de 

transportes. Desse modo, espera-se proporcionar ao acadêmico a vivência de atividades relacionadas a 

ações educativas, por meio da aproximação da comunidade externa público alvo da ação, 

compreendendo suas dúvidas e demandas, e buscando soluções para esclarecimento por meio das 

medidas educativas, especificamente, pelo processo de aprendizagem na busca de respostas em materiais 

técnicos e acadêmicos e desenvolvimento de materiais educativos adequados ao público alvo. Para a 

sociedade, espera-se contribuir com a promoção da segurança viária, esclarecendo dúvidas e demandas 

observadas, atuando assim na perspectiva da educação para o estabelecimento da cultura da segurança 

de trânsito. Finalmente, por meio desse processo de ouvir, prototipar, implementar e avaliar, espera-se 

promover a interação dialógica entre os participantes.  

O objetivo geral da ação é promover a educação no trânsito para a sociedade, por meio de práticas 

correlatas às atividades de gestão do engenheiro de transportes Os objetivos específicos são: - 

Desenvolver a autonomia de aprendizagem dos participantes (discentes e público alvo) - Esclarecer 

dúvidas relacionadas ao tema trânsito do público alvo da ação - Usar de conteúdos técnicos e acadêmicos 

com linguagem acessível para o desenvolvimento de materiais a serem utilizados nas práticas educativas 

ao público alvo. 

Como resultado, especificamente aos acadêmicos, espera-se contribuir para ampliar as possibilidades de 

ações no âmbito da gestão do engenheiro de transportes, o desenvolvimento da autonomia no 

aprimoramento do conhecimento para atendimento de demandas observadas e aproximação das 

necessidades da sociedade. 

 

2. Atividades desenvolvidas  
Diferentes atividades poderão ser desenvolvidas pelos participantes do projeto, de modo que após o 

processo seletivo, as responsabilidades serão distribuídas entre os participantes selecionados. Dentre as 

atividades previstas estão: 

i. Desenvolvimento de materiais digitais com conteúdo técnico para educação no trânsito, em 
linguagem acessível 

ii. Gerenciamento de perfil de mídia social e site 
iii. Desenvolvimento de materiais para ações presenciais de educação no trânsito 
iv. Participação em ações presenciais de educação no trânsito em parceria com escolas e empresas 

públicas e privadas 
v. Participação na escrita de artigos científicos 

vi. Participação em eventos acadêmicos  

 



 
 

 

 
 

Página 2 de 2 
 

3. Habilidades e competências possíveis de se aprimorar com a participação do projeto 
i. Conhecimento sobre trânsito, educação, mobilidade, acessibilidade e outros 

ii. Comunicação escrita e oral 
iii. Análise crítica de conteúdo 
iv. Conhecimento de ferramentas de edição 
v. Conhecimento de ferramentas de planejamento 

vi. Experiência de trabalho em equipe 
vii. Organização e planejamento de atividades 

viii. Experiência de atuação em atividades de educação no trânsito 

 

4. Da Candidatura 
 

Candidatura: Para se candidatar o(a) discente deverá preencher o formulário disponível em 

https://forms.gle/qbL4FzZysByMfGmq8, em que será solicitado os seguintes documentos:  

i. Cópia do histórico escolar atualizado 
ii. Carta de motivação (relatando o motivo do interesse em participar do Projeto de extensão). 

 

Critérios de seleção:  

i. Análise do histórico escolar 
ii. Análise da carta de motivação  

iii. Entrevista 
 

Bolsa de extensão: Há perspectiva de participação como bolsista a partir do segundo semestre de 2023. 

 

Número de vagas abertas: 5 vagas 

 

CRONOGRAMA 

• Período de inscrições: 23/01/2023 a 03/02/2023 

• Período de entrevista: 06/02/2023 a 09/02/2023 

• Divulgação do resultado: 10/02/2023 

 

 

Use o qrcode para acessar o 
formulário de inscrições 

https://forms.gle/qbL4FzZysByMfGmq8

