
                                                                      
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

PROGRAMA DE EXTENSÃO: NAGÔ – Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: intercâmbios de saberes e caminhos para o 

Bem Viver no Território Médio Rio Doce (Edital 01/2021) 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências da Vida/ICV 

O coordenador do programa NAGÔ – Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares: intercâmbios de saberes e caminhos para o Bem 

Viver no Território Médio Rio Doce da unidade acadêmica Instituto de Ciências da Vida/ICV torna público o processo de seleção de discentes 

de graduação para preenchimento de 5 vagas de voluntários/as.  

I. Das candidatas e dos candidatos: 

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

a) Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação em Administração, Ciências Econômicas, Direito, Farmácia, Medicina e 

Nutrição da UFJF-GV;  

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) Reuniões de planejamento e acompanhamento das ações extensionistas dos projetos vinculados ao programa NAGÔ;  

b) Apoio na organização dos cursos, lives e oficinas online dos projetos vinculados ao NAGÔ; 

c) Produção de materiais audiovisuais e didático-pedagógicos previstos nos projetos; 

d) Manutenção do site e postagem de materiais nas redes sociais do NAGÔ; 

e) Sistematização e organização de banco de dados sobre a agrobiodiversidade regional e plantas alimentícias não-convencionais; 

f) Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, incluindo a Mostra de Ações de Extensão da UFJF. 

III. Das vagas de voluntários/as: 

A participação do/a estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a vaga de voluntário se vincula; 

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

Em caso de desistência do/a voluntário/a selecionado/a durante o período de execução do programa e/ou projeto, o/a próximo/a 

candidato/a classificado/a assumirá a vaga. 

IV. Inscrições: 

Para inscrever-se, o/a estudante interessado/a deve enviar um e-mail com o título “Inscrição – Programa de Extensão NAGÔ”, para 

nago.ufjf.gv@gmail.com, com cópia para reinaldo.duque@ufjf.br, dentro do prazo estabelecido (até 23/07/2021). Em anexo, o/a candidato/a 

deverá enviar os seguintes documentos: 

1- Vídeo de apresentação do/a candidato/a (com tempo máximo de 4 minutos) explicando suas motivações e interesses para atuar no 

Núcleo de Agroecologia, bem como suas habilidades, experiências e competências para atuação como extensionista, além da relevância deste 

programa de extensão para formação acadêmica e profissional na sua área; 

2- Currículo, incluindo dados pessoais, habilidades e experiências (participação em eventos, cursos, projetos, publicações, movimento 

estudantil, conhecimentos sobre informática, produção artística e cultural, etc.);  

3- Histórico Escolar na UFJF até 2021/1, gerado pelo SIGA; 

4- Comprovante de matrícula com quadro de horários e disciplinas matriculadas no presente período letivo (2021/1), gerado pelo SIGA. 

* A documentação completa é condição para o deferimento das inscrições. 

 



                                                                      
 
 

V. Processo de seleção: 

A seleção constará das seguintes etapas:  

1- Avaliação do vídeo de apresentação; 

2- Análise do Currículo e Histórico Escolar dos/das candidatos/as; 

3- Entrevista, que será realizada por meio de formulário eletrônico no dia da seleção; 

* Se julgar pertinente, a banca poderá realizar entrevista por videoconferência como mais uma etapa da seleção. 

* Cada etapa do processo seletivo será avaliada entre 0 e 100 pontos e a nota final será obtida a partir do cálculo da média de pontos 

obtidos nas quatro etapas. Serão desclassificados os/as candidatos/as com nota final inferior a 70 pontos.  

* Bibliografia sugerida para a entrevista: 

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 93 p. Disponível em: https://fasam.edu.br/wp-
content/uploads/2020/07/Extensao-ou-Comunicacao-1.pdf  

PETERSEN, P. F.; VON DER WEID, M. C. & FERNANDES, G. B. Agroecologia: reconciliando agricultura e natureza. Informe Agropecuário, 
Belo Horizonte, 30 (252): 1-9. 2009. Disponível em: http://aspta.org.br/files/2012/05/Agroecologia-reconciliando-agricultura-e-
natureza.pdf  

 

VI. Calendário: 

Inscrições: 

DATA: até 23/07/2021, por e-mail (ver item IV do edital) 

HORÁRIO: até 23:59 

Seleção: 

DATA: 26/07/2021, abertura do processo seletivo com envio de e-mail para os/as candidatos/as contendo o formulário de entrevista. 

HORÁRIO: até 18:00 

Divulgação do Resultado:  

DATA: 28/07/2021, por e-mail 

HORÁRIO: até 18:00  

Envio dos termos de compromisso assinados:  

DATA: até dia 29/07/2021, por e-mail 

 

Governador Valadares, 5 de julho de 2021. 

 

 

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira 

SIAPE 1962005 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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