
       

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO 
 

 
PROJETO DE EXTENSÃO: Laboratório do Amanhã: uma nova perspectiva para a ressocialização das 

prisioneiras em Governador Valadares (Edital PROEX nº 03/2018). 

 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Administração – 
Governador Valadares. 
 

A coordenadora do projeto Laboratório do Amanhã: uma nova perspectiva para a 

ressocialização das prisioneiras em Governador Valadares, do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 

faz público o processo de seleção de discentes para preenchimento de 3 vagas de bolsistas e 5 vagas de 

voluntários. 

O projeto trata primordialmente da valorização e do respeito ao ser humano, notadamente, à mulher 

enquanto pessoa humana através de uma proposta interdisciplinar de ressocialização das mulheres 

custodiadas no Presídio de Governador Valadares. O que se observa, é que mais do que encarceradas 

estas mulheres são prisioneiras da ordem social que se impôs a elas. Tendo como bases a informação, 

socialização, capacitação e o desenvolvimento da capacidade empreendedora, o cerne do projeto objetiva 

conduzir, de forma gradual, estas mulheres, por um caminho que privilegia a mudança cultural e construção 

da autoconfiança, de forma que proporcione mudanças comportamentais ao longo do tempo. Um dos 

grandes problemas enfrentados por pessoas que retornam ao convívio social após o cárcere é a sua forma 

de subsistência, pois é muito comum não encontrar oportunidades de trabalho. Portanto, entende-se que a 

capacitação para o trabalho é um importante fator de socialização. O desenvolvimento do potencial 

empreendedor, por sua vez, se propõe a criar uma alternativa ao emprego, o qual muitas vezes é escasso, 

além da expressiva barreira do preconceito. A oportunidade de empreender é muitas vezes inimaginável 

para quem está em situação de tamanha vulnerabilidade social, podendo ser essa vertente uma das mais 

importantes contribuições aqui consideradas.  

 

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado nos cursos 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; 

d) Em caso de bolsistas, o mesmo não poderá ter vínculo remunerado em nenhum outro Programa 

de bolsas da UFJF, com exceção do Programa de Apoio Estudantil. 

 

II. Da seleção e bolsa 

A bolsa de Extensão tem a duração mínima de 01 e máxima de 04 semestres letivos; 

Os programas e/ou 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. 

 

III. Do Processo de Seleção 

Os critérios do processo seletivo estão relacionados abaixo: 

Para inscrever-se, o/a estudante interessado/a deve enviar uma mensagem para o e-mail 

laboratoriodoamanha@gmail.com, solicitando sua inscrição no processo seletivo (especificando se deseja 

concorrer a vaga de bolsista ou voluntário, apenas bolsista ou apenas voluntário) dentro do prazo 

estabelecido*. Em anexo, o/a candidato/a deverá enviar os seguintes documentos: 

 
1- Currículo, incluindo dados pessoais, habilidades e experiências (participação em eventos, cursos, 

projetos, publicações, idiomas, movimento estudantil, conhecimentos sobre informática, hobbies, 

produção artística e cultural, dentre outras informações que considerarem relevantes ao processo seletivo);  

2- Histórico Escolar na UFJF até 2018/3, gerado pelo SIGA; 

3- Comprovante de matrícula, gerado pelo SIGA, com quadro de horários e disciplinas matriculadas 

no presente período letivo (2018-3);  

 

A seleção constará das seguintes etapas: 

Etapa 1: Prova escrita (não há bibliografia de referência pré-estabelecida) 

Etapa 2: Entrevista 

 

Observação:  

a) No dia 30/08, antes da prova escrita, será feita uma breve explanação sobre os objetivos do projeto 

para que os alunos possam compreender suas dimensões e definirem se de fato o projeto atende 

as suas expectativas. 

b) o IRA será utilizado como critério de desempate; o objetivo do envio do currículo é conhecer os 

inscritos antes da entrevista para que possamos aproveitar melhor a referida etapa; o objetivo do 

envio do comprovante de matrícula com o quadro de horários é observar a disponibilidade dos 

inscritos com relação a carga horária. 

O processo seletivo deverá ser realizado pelo menos uma vez por ano ou os bolsistas, já 

participantes em anos anteriores, poderão ser reconduzidos por mais um ano. Cada bolsista poderá 

participar de um determinado programa e/ou projeto de extensão pelo prazo máximo de dois anos letivos. 

Caso deseje permanecer além desse prazo, deverá assumir a condição de voluntário. 
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Da Inscrição*  

DATA: Até 28/08 LOCAL: via e-mail 
(laboratoriodoamanha@gmail.com) 

HORÁRIO: Até às 20h 

 

 
Da Seleção 

Etapa 1: Prova Escrita 

DATA: 30/08  

 

Etapa 2: Entrevista 

DATA: 03/09 

 
 

 
 
LOCAL: sala 303 – prédio do Pitágoras 
 
 
 
 
LOCAL: sala 303 – prédio do Pitágoras 

 
 

 
 
HORÁRIO: 14h 
 
 
 
 
HORÁRIO: 14h 

 

 

 
Da Divulgação do Resultado 

DATA: 05/09 

 

 
 
 
LOCAL: via e-mail e no mural do Pitágoras 

 

 
 
 
HORÁRIO: 14h 

 
 
 
 
 
 

Governador Valadares, 21 de agosto de 2018 
 
 
 

Juliana Goulart Soares do Nascimento 

Coordenadora do Projeto 


