
 

EDITAL Nº 012/2019 – PROGRAMAS DE EXTENSÃO DE DEMANDA ESPONTÂNEA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS E SOLICITAÇÃO DE APOIO 
 

Título Campus Situação da documentação referente à proposta Situação da documentação 
referente à solicitação do 

apoio 

A comunidade no Laboratório Casa Sustentável do Jardim 
Botânico: Programa de sensibilização para sustentabilidade 
no ambiente construído. 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

A inclusão social por meio do acesso a dados 
socioeconômicos 

 
 
 
 
 

Juiz de Fora 

Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19. 
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 

 

 

 

- 
 

Acessibilidade linguística para surdos Juiz de Fora  
 

Deferida 

Indeferida. Descumprimento 
do item 4.3, letra i do Edital. 
"Em casos de solicitação de 

apoio em serviços de 
custeio, o Coordenador 
deverá anexar na aba 
“APOIO - PROEX”, a 

planilha de solicitação de 
apoio, devidamente 

preenchida". A planilha de 
solicitação de apoio foi 

anexada, mas o formulário 
eletrônico com os valores 

das rubricas não foi 
preenchido. 



 

AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
HANSENÍASE EM MUNICIPIOS DE ALTA ENDEMICIDADE 
NO LESTE DE MINAS 

Governador 
Valadares 

Deferida - 
 

AMBIENTE-SE Governador 
Valadares 

Deferida - 
 

Arte em Trânsito Juiz de Fora Deferida Deferida 

Casulo - Atelier livre de projeto-ação - Arquitetura do/e fazer Juiz de Fora Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19.  
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 
 
 
- 

Cento de Psicologia Aplicada: um programa que articula 
ensino e extensão em um serviço escola. 

 
Juiz de Fora 

 
Deferida 

Indeferida. Descumprimento 
do item 6.4.2. "Serão 

indeferidas, apenas no que 
se refere à execução 

financeira solicitada, as 
propostas que apresentarem 

discrepância entre os 
valores contidos na planilha 

de solicitação de apoio à 
PROEX e os informados na 

guia 'Apoio – PROEX'". 
Discrepância entre os 

valores contidos na planilha 
de solicitação de apoio à 

PROEX e os informados na 
guia “Apoio – PROEX”. 



 

Centro de Referência de Promoção da Cidadania LGBTQI+ 
(CeR-LGBTQI+) 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

Centro de Referência em Direitos Humanos da UFJF-GV Governador 
Valadares 

Deferida - 
 

Conservação da Memória Juiz de Fora Deferida - 

 

Encontro Temático da Comunidade Negra de Juiz de Fora Juiz de Fora Deferida Deferida 

Estratégias de intervenção para o envelhecimento ativo na 
comunidade: Ações em saúde do Núcleo de Estudos da 
Pessoa Idosa. 

Governador 
Valadares 

 
Deferida 

 
Deferida 

e-TEIA - Tecnologias de informação e comunicação na 
Educação: Inovação na sala de Aula ? (4a Edição) 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

GV sem parasitoses: Popularização do saber científico. Governador 
Valadares 

Deferida Deferida 

Implementação de um Programa de Gerenciamento da 
caprinocultura leiteira em propriedades rurais da Zona da 
Mata Mineira, visando a melhoria da qualidade do leite 

Juiz de Fora Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19.  
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

Laboratório de Gestão Pública e Social Juiz de Fora Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 

 

 

 

- 
 



 

Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19.  
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

Mercado de Trabalho: monitoramento e análise Juiz de Fora Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19.  
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 

 

- 
 

NAGÔ - Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: 
Semeando a agrobiodiversidade e a transição 
agroecológica no Território Médio Rio Doce 

Governador 
Valadares 

Deferida - 
 

NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências 
Criminais da Faculdade de Direito da UFJF) 

Juiz de Fora Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19.  
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 
 
 
 
- 

NIFRAM: uma abordagem de cultura e gênero para o 
fortalecimento da rede de atendimento à mulher vítima de 
violência. 

 
Governador 
Valadares 

 
Deferida 

 

- 
 

Núcleo de Desenvolvimento de Serviços de Alimentação Juiz de Fora Deferida Deferida 

Núcleo de Engenharia Pública Juiz de Fora Deferida Deferida 

Núcleo FALE - Formação de Professores, Alfabetização, 
Linguagem e Ensino 

Juiz de Fora Deferida Deferida 



 

Oficinas de Música da UFJF  
Juiz de Fora 

Indeferida. Descumprimento do item 5.1, letra j do Edital. "O 
coordenador de proposta aprovada terá que, 

obrigatoriamente, no momento em que for solicitado, 
produzir relatório parcial e/ou final, pormenorizado, bem 

como participar dos eventos organizados pela Pró-Reitoria 
de Extensão. O não cumprimento deste disposto impedirá a 
participação do Coordenador nos editais subsequentes da 

Pró-Reitoria de Extensão". Decisão do Conselho Setorial de 
Extensão e Cultura, em reunião realizada no dia 19/11/19. 
O coordenador não participou da IV Mostra de Extensão. 

 
 
 
 
 
 
- 

Polo Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão sobre o 
processo de envelhecimento 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

PRIMEIRA INFÂNCIA: TRANSFORMANDO VIDAS COM 
SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER. 

 
Governador 
Valadares 

 
 
 

Deferida 

Indeferida. Descumprimento 
do item 6.4.2. "Serão 

indeferidas, apenas no que 
se refere à execução 

financeira solicitada, as 
propostas que apresentarem 

discrepância entre os 
valores contidos na planilha 

de solicitação de apoio à 
PROEX e os informados na 

guia 'Apoio – PROEX'". 
Discrepância entre os 

valores contidos na planilha 
de solicitação de apoio à 

PROEX e os informados na 
guia “Apoio – PROEX”. 

PRIMEIROS  SOCORROS Juiz de Fora Deferida - 
 

Programa Ciensinar: Mídias Digitais e a Socialização dos 
Saberes e Práticas Docentes em Ciências Naturais (CAp 
João XXIII/UFJF) 

Juiz de Fora Deferida Deferida 



 

Programa de Análises Clínicas Veterinárias no Auxílio 
Diagnóstico de Enfermidades dos Animais 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

Programa de Assistência Farmacêutica da Farmácia 
Universitária da UFJF 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

Programa de Extensão em Desenvolvimento de Jogos e 
Game Design 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

Programa de Extensão Revir - mulheres encarceradas de 
volta a vida extramuros. 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

Programa de Gestão em Saúde Pública e Privada 
(PROGESPP) 

Juiz de Fora Deferida Deferida 

PROGRAMA DE TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE 
DOENÇAS REUMÁTICAS 

Juiz de Fora Deferida - 
 

Programa Incluir Juiz de Fora Deferida - 
 

PROGRAMA MINAS DE LAMA Juiz de Fora Deferida Deferida 

PROSAM - Promoção da saúde das mulheres: 
integralidade/ interdisciplinaridade na atenção primária, 
secundária e terciária à saúde 

Juiz de Fora  
Deferida 

 

- 
 

 


