
                                                                     

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX

EDITAL DE SELEÇÃO DEVOLUNTÁRIA/O DE EXTENSÃO

PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação

– NEJUS.

UNIDADE ACADÊMICA:  Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Direito.

COORDENAÇÃO: Braulio de Magalhães Santos

A Coordenação do Projeto de Extensão Núcleo de Estudos Juventude e Socioeducação –

NEJUS, da unidade acadêmica Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Direito

faz público o processo de seleção de discentes para preenchimento de 06 vaga(s) na modalidade

Voluntariado. 

INFORMAÇÕES GERAIS – RESUMO DO PROJETO:

O  projeto  Núcleo  de  Estudos  Juventude  e  Socioeducação   pretende  articular  os  agentes

envolvidos  no  atendimento  aos  adolescentes  atores  de  ato  infracional,  especificamente  nos

municípios contidos na abrangência do Boa Vizinhança, A partir da centralidade da cidade de

Governador Valadares, notadamente por sediar o Centro Socioeducativo São Francisco de Assis,

unidade de internação e a Casa de Semiliberdade, de modo a criar espaços de construção de

conhecimento para ressignificações das perspectivas dos envolvidos, seus olhares e sobre as

múltiplas conexões que envolve o público adolescente, no caso específico, os adolescentes em

internação. Temas como a institucionalização que pressupõe a internação, as relações de poder,

o desenvolvimento psicossocial, a qualificação e profissionalização dos servidores, a legislação e

seu processamento pelas instituições e órgãos nos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário)

perpassarão  os  grupos  de  estudos,  investigações,  dinâmicas,  capacitações,  mostras  de

cinema/documentários,  oficinas  técnicas,  vivências  interinstitucionais  com  vistas  a  permitir

elaborações  críticas  de  toda  a  sistemática  do  atendimento  socioeducativo.  Pelas  interfaces

notórias, o projeto se orienta pela interdisciplinariedade na consideração de todos os campos de

construção do conhecimento, notadamente pela experiência dos envolvidos em suas atividades

rotineiras,  bem  como  os  papéis  institucionais  e  funcionais,  fomentando  maior  volume  e

intensidade  nas  ações,  projetos  e  programas,  como  também  maior  profundidade  teórica,

conceitual, técnica e metodológica a fim de permitir interações qualificadoras aos profissionais,

logo, ao Sistema socioeducativo.

I. Das Candidaturas

Poderão inscrever-se as(os) candidatas(os) que atenderem aos seguintes critérios: 

a) Estar regularmente matriculada/o em Curso de Graduação da UFJF; 



                                                                     

b) Não estar em débito com a Extensão no que tange a relatórios e/ou outros documentos;

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais.

II. Das Inscrições

1) Para inscrever-se, a(o) estudante interessada(o) deve enviar sua proposta de inscrição para o
e-mail: braulio.magalhaes@ufjf.edu.br, com o assunto INSCRIÇÃO NEJUS, até dia 14/10/2018,
23h59.
2) Anexo ao email, a(o) candidata(o) deverá enviar os seguintes documentos, sem os quais a
inscrição não será deferida: 
a)  Currículo,  incluindo  dados  pessoais,  habilidades  e  experiências  (participação  em eventos,
grupos de estudos, cursos, projetos, publicações, idiomas, movimento estudantil, conhecimentos
sobre informática, produção artística e cultural e o que mais julgar que possa contribui para seu
desempenho no projeto de extensão); 
b) Histórico Escolar na UFJF até 2018/3, gerado pelo SIGA; 
c)  Comprovante  de  matrícula,  gerado  pelo  SIGA,  com  quadro  de  horários  e  disciplinas
matriculadas no presente período letivo (2018-3); 
d)  Carta  de  apresentação  e  intenções,  declarando  seu  interesse,  suas  motivações  e  sua

disponibilidade  de  carga  horária  para  participar  deste  programa  de  extensão,  bem  como  a

relevância dos temas e subtemas tratados no projeto para a sua formação acadêmica, explicando

porque você pode contribuir com o  projeto. 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

III. Da seleção

A vinculação ao projeto de extensão tem a duração de até 12 meses e, nos termos do Edital

09/2018 e podendo ser renovado uma vez mais.

Em  caso  de  desistência  de  voluntária/o  selecionado  durante  o  período  de  execução  do

projeto, assumirá a(o) próxima(o) candidata(o) que estiver classificada(o).

A seleção consiste em:

1. Análise e avaliação  pelos examinadores (banca) da  Carta de Motivos com atribuição de

notas. Será classificada(o) quem obtiver nota igual ou superior a 7,0 pontos.

O resultado desta etapa será afixado no mural da coordenação, além de enviado para o email

das(os) candidatas(os), até às 20h00 do dia 15/10/2018.

2- Entrevista, de caráter classificatório, a ser feita apenas por aqueles que obtiveram mais de 7

(sete) pontos. 

Nesta fase, a banca examinadora se pautará nos seguintes critérios:

-  disponibilidade,  interesse  pelos  temas,  interesse  pela  área  acadêmica,  criatividade,

argumentação, proatividade, trajetória discente com aderência à temática.



                                                                     

A entrevista  valerá  10  (dez)  pontos,  sendo que  o  aluno  que obtiver  a  maior  nota  nela  será

escolhido bolsista. 

A entrevista  será  realizada  no dia  16/10/2018,  às  15h30,  em sala  a  ser  definida.  E seu

resultado será divulgado até às 18h00 do dia 17/10/2018.

3-  Critério(s) de desempate: a)  melhor nota da etapa 2 (Entrevista) b) melhor nota etapa 1

(Análise e avaliação); c) Melhor média IRA e d) sorteio. 

4- Composição da Banca: A banca avaliadora  será  composta  pelos  professores  Braulio  de

Magalhães Santos, Camila Almeida Miranda e Helen Amador Campos.

IV. Resumo de datas e prazos

INSCRIÇÃO:

PERÍODO: De 04/10/2018 a 14/10/2018, às 23h59

Correio: braulio.magalhaes@ufjf.edu.br  

SELEÇÃO:

DATA/HORÁRIO: 15/10/2018 (Análise/Avaliação Carta) e 16/10/2018 (entrevista – 15:30)

LOCAL: Sala a ser definida
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO:

DATA/HORÁRIO: 15/10/2018 (Análise/Avaliação Carta) e até 17/10/2018 (entrevista e resultado final)

LOCAL: Mural da coordenação e email dos candidatos

Governador Valadares, 04 de outubro de 2018

Braulio de Magalhães Santos

Coordenador do projeto

mailto:braulio.magalhaes@ufjf.edu.br

