
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO  
PARA PROJETO DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA 

 
 

TÍTULO DO PROJETO DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA: Implantação do Centro de Informações sobre Medicamentos 

(CIM) no âmbito da rede pública de saúde e comunidade: etapa I - estruturação e locução à comunidade. 

UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE FARMÁCIA / FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA 

O coordenador do projeto de extensão em interface com a pesquisa, MAURILIO DE SOUZA CAZARIM, da unidade acadêmica 

Faculdade de Farmácia torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de 

bolsista(s) graduando e 01 vaga(s) de voluntário(s) graduando.  

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFJF;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de 

Assistência Estudantil. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Levantamento e avaliação epidemiológica da COVID-19 no Brasil; 

b) Levantamento das demandas do CIM face à comunidade; 

c) Busca de informações em fontes de dados; 

d) Redação de informações científicas sobre COVID-19; 

e) Divulgação em mídias sociais e Rádio; 

f) Desenvolvimento de materiais educativos; 

g) Gerenciamento de meios de comunicação; 

h) Síntese e análise de dados geração de boletins.  

 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

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 ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo 

candidato classificado assumirá a vaga. 

 

IV. Do Processo de Seleção 

1 Prova de conhecimentos realizada via Google Form 

2 Critério de desempate: Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) 

 

 

 



                                                                      
 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 14/06/2021 a 16/06/2021. 

LOCAL: Site da secretaria da Faculdade de Farmácia: https://www2.ufjf.br/farmacia/academico/extensao/ 

HORÁRIO: 24h 

 

VI. Da Seleção  

DATA: 17/06/2021 

LOCAL: Pelo Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcv9jhe2C0jBHVWhdmTnOH7QfmNu6Qot8ymVivWhO95TJBQ/viewform?usp=sf_link 

HORÁRIO: 14 as 15h. 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 19/06/2021 

LOCAL: Site da secretaria da Faculdade de Farmácia: https://www2.ufjf.br/farmacia/academico/extensao/ 

HORÁRIO: A partir das 12h. 

 

 

Juiz de Fora, 11 de JUNHO de 2021. 

 

 

MAURILIO DE SOUZA CAZARIM 

SIAPE 2852164 

COORDENADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA 
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