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EDITAL Nº 013/2019 – PROJETOS DE EXTENSÃO DO PROGRAMA BOA VIZINHANÇA – CAMPUS JUIZ DE FORA 

 

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

apoio 

ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA PARA JOVENS E 
ADULTOS 

Indeferida.  Descumprimento do item 5.1, letra g do Edital. “Cada proponente só 
poderá ser coordenador de 01 (um) projeto no âmbito deste edital”. 

- 

APITO JOVEM Deferida - 

ARTE SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE RENDA Deferida Deferida 

Boa Vizinhança em Língua Espanhola Deferida - 

Campus Tour (Tour pelo campus): a inclusão social pelo 
lazer para jovens do bairro Dom Bosco via visitação a 
equipamentos de lazer da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) 

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. 

- 

Ciência e Saúde - Ciclo de Palestras 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. 

- 

Ciência Sem Fronteiras Para Redução das 
Desigualdades Deferida 

Deferida 

Comunidade Saudável 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 
- 
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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. 

Dom da Bola 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. 

- 

DOMINGO NO CAMPUS Deferida - 

Educação Empreendedora - Enactus UFJF Deferida Deferida 

Entre Professores e Alunos. A Geografia do Espaço 
Vivido da Cidade Alta de Juiz de Fora. 

Indeferida. Descumprimento do item 4.3, letra a do Edital. "[Anexar] Plano de 
Trabalho para discente(s) bolsista(s) de graduação, observadas as atividades de 
extensão necessárias para a consecução do programa e/ou projeto". O Plano de 

Trabalho para discente bolsista de graduação não foi anexado. 

- 

Geração de renda pela arte: aprendendo a ofertar bens 
da indústria criativa Deferida - 
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Ginástica Para Todos na Obra Social Santa Catarina Deferida Deferida 

IEEEduca Deferida - 

Na vizinhança da Filosofia: o pensar que abre ao mundo Deferida - 

Narrativas em corpos: (des)construindo discursos da 
corporeidade 

Deferida - 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA ESCOLAR Indeferida.  Descumprimento do item 5.1, letra g do Edital. “Cada proponente só 
poderá ser coordenador de 01 (um) projeto no âmbito deste edital”.  

OFICINAS DE LEITURA LITERÁRIA E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

Deferida Deferida 

'Oficinas de musicalização e aulas de violão no Instituto 
Profissional Dom Orione' Deferida Deferida 

Português como Língua de Acolhimento Deferida - 

Programa Boa Vizinhança Línguas - Francês Deferida Deferida 

Programa Boa Vizinhança Línguas - Grego Antigo Deferida - 

Programa Boa Vizinhança Línguas - Inglês Deferida - 

Programa Boa Vizinhança Línguas - Italiano Deferida - 

Projeto Aprender para Prevenir: A educação ambiental 
no contexto das crianças do ensino fundamental Deferida 

 
Deferida 

UFJF Transformadora 
Deferida Deferida 

 


