
                                                                      

 
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
 

PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: Cultura e identidade de gênero: Agentes Comunitárias de Saúde e o 

enfrentamento da violência contra a mulher 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – campus Governador Valadares 

A coordenadora do projeto de extensão em interface com a pesquisa, Profa. Marina Oliveira Guimarães, do Instituto de 

Ciências Sociais Aplicadas - Departamento de Administração, faz público o processo de seleção de discentes para preenchimento 

de 02 (duas) vagas de bolsistas.  

 

I. Dos objetivos e das metas do projeto  

O projeto Cultura e identidade de gênero: Agentes Comunitárias de Saúde e o enfrentamento da violência contra a 

mulher objetiva compreender a prática e as concepções das Agentes Comunitárias de Saúde sobre a violência contra as mulheres 

e as raízes culturais que sustentam essa violência, bem como promover a formação dessas profissionais para reflexão sobre a 

violência doméstica a partir da perspectiva de gênero, melhorando a identificação e o atendimento de mulheres violentadas e 

fortalecendo a rede de proteção em Governador Valadares. 

 

Os objetivos do projeto desdobram-se nas seguintes metas: 

• Identificar os fatores de ordem cultural que incidem sobre a atuação das agentes comunitárias de saúde frente à 

violência contra a mulher; 

• Analisar a compreensão das Agentes Comunitárias de Saúde sobre a violência contra a mulher; 

• Identificar as ações e condutas das Agentes Comunitárias de Saúde nos casos envolvendo violência contra a mulher; 

• Mapear como é realizado o atendimento de mulheres vítimas de violência pela rede de proteção em Governador 

Valadares; 

• Sistematizar e analisar as informações sobre violência contra a mulher registradas no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação - SINAN; 

• Conhecer a estrutura de atendimento primário às mulheres vítimas de violência e diagnosticar as principais carências 

desse atendimento; 

• Realizar capacitações das agentes comunitárias de saúde com intuito de sensibilizar e empoderar essas profissionais 

sobre a temática de gênero, com especial atenção à mulher e seus direitos; 

• Contribuir para a constituição de uma cultura de equidade de gênero e de combate a práticas discriminatórias; 

• Melhorar o registro e as notificações efetuadas pelas agentes comunitárias de saúde dos casos de violência contra as 

mulheres; 

• Melhorar o atendimento das mulheres vítimas de violência pela rede pública de saúde. 

 

II. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  



                                                                      

 
 
 

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF – campus Governador Valadares;  

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

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) O bolsista não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa de bolsas da UFJF, com exceção do 

Programa de Apoio Estudantil; 

III. Da seleção e bolsa 

A bolsa da modalidade Extensão em Interface com a Pesquisa tem a duração máxima de 12 meses, respeitando a vigência 

do edital ao qual o projeto aprovado foi submetido. 

Os projetos podem ser realizados durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos 

participantes nos períodos determinados, somente em caso de pagamento de bolsa; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês 

subsequente; 

Em caso de desistência do bolsista selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, assumirá o 

próximo candidato que estiver classificado. 

IV. Do Processo de Seleção 

A seleção constará de duas fases: 

1. Fase eliminatória 

1.1 Prova escrita  

A prova escrita abordará a temática da violência contra as mulheres. Terá caráter eliminatório, sendo aprovados nessa fase os 

candidatos que atingirem a média mínima de 60%. 

 

Bibliografia básica sugerida: 

1. BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para mulheres. Política nacional de enfrentamento 
à violência contras as mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 2011. 

 
2. SANTOS, Cecília MacDowell. Da delegacia da mulher à Lei Maria da Penha: absorção/tradução de demandas feministas 

pelo Estado. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n.89, 2010. Disponível em: https://rccs.revues.org/3759 
 
Os materiais indicados são facilmente encontrados na internet, motivo pelo qual não serão disponibilizados em 
copiadoras. 
 

Os alunos que atingirem média acima de 60% serão selecionados para a fase classificatória do projeto.  

2. Fase classificatória  

2.1 Análise da disponibilidade; 

2.2 Análise de currículo (preferencialmente o Lattes, contendo as atividades já exercidas pelo candidato nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão); 

2.3 Entrevista  

Da Inscrição 

DATA: 20 de fevereiro de 2017 a 07 de março de 2017                                                            

https://rccs.revues.org/3759


                                                                      

 
 
 
FORMA DE INSCRIÇÃO: Para inscrever-se, o aluno interessado deve encaminhar para o e-mail: marinaguimaraes@ufjf.edu.br: 

 Cópia de histórico escolar (disponível no SIGA); 

 Cópia do currículo; 

 Quadro contendo a disponibilidade de horários para atuar no projeto durante a semana e finais de semana.  

 

Da Seleção  

Prova escrita 

DATA: 08 de março de 2017                  LOCAL: Prédio do ICSA (Pitágoras) - Sala a definir                                                      

HORÁRIO: 8:00h  

Entrevista 

DATA: 10  de março de 2017                  LOCAL: Prédio do ICSA (Pitágoras) - Sala a definir                                                      

HORÁRIO: 8:00h 

Da Divulgação do Resultado  

DATA:    15 de março de 2017               LOCAL: quadro de avisos do curso de Administração               HORÁRIO: a partir as 14:00 

horas 

 

 

Governador Valadares, 20 de fevereiro  de 2017 

 

 

 

Marina Oliveira Guimarães 

Coordenadora do projeto 

mailto:marinaguimaraes@ufjf.edu.br

