
                                                                      
 
 

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

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

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: NeuroPop: Rede de Popularização das Neurociências 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências da Vida (ICV – UFJF/GV) 

O coordenador do projeto/programa NeuroPop: Rede de Popularização das Neurociências da unidade acadêmica Instituto de 

Ciências da Vida torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de bolsista 

graduando e 09 vagas de voluntários 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; 

e) Estar regularmente matriculado no Curso de Medicina da UFJF – campus Governador Valadares; 

f) Ter sido aprovado na disciplina Neurofisiologia (CBV004GV – FISIOLOGIA MÉDICA I) com no mínimo 70,0 pontos; 

g) A participação prévia do candidato em projeto de extensão de mesma natureza não é obrigatória; contudo, contribuirá nas avaliações 

durante o processo seletivo. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Consultar bibliografias referentes a Neurociências, Educação em saúde, Neuroeducação e extensão universitária; 

b) Palestrar nas ações desenvolvidas nas escolas e no curso de formação continuada em Neuroeducação; 

c) Ministrar, Moderar, Facilitar e Monitorar oficinas, ações de educação em saúde e eventos do projeto; 

d) Pesquisar e coletar dados, analisar os impactos das ações do projeto; 

e) Elaborar materiais educativos para suporte às atividades e divulgação científica. 

 

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. Inscrição (duas etapas): 

a) Preencher (e enviar) o formulário online: https://forms.gle/u4GG1B16vTpM88UJ8; 

b) Enviar por e-mail [(assunto “Inscrição – Projeto NeuroPop 2021/2022”); renato.soriano@ufjf.edu.br], dentro do prazo 

estabelecido (do dia 01/07/2021 até às 10:00 AM do dia 05/07/2021), os seguintes documentos: 



                                                                      
 
 

a. carta de interesse * 

b. curriculum vitae (ênfase em atividades acadêmicas) * 

c. histórico escolar atualizado 

d. comprovante de matrícula atualizado pelo SIGA 

* A carta de interesse e o curriculum vitae (currículo Lattes não será aceito) precisam ser digitados em MS Word (.doc ou .docx) 

[dimensão  A4; fonte Arial; tamanho 12; espaçamento 1,5; e com, no máximo, 2.000 caracteres com espaços]. 

OBS.: os candidatos que não atenderem às exigências supracitadas não estarão habilitados a prosseguir no processo seletivo.  

2. Etapa Eliminatória 

Análise da carta de interesse, curriculum vitae e histórico escolar. 

3. Etapa Classificatória 

a. Entrevista: serão, por e-mail, convocados para entrevista os inscritos que estiverem habilitados a prosseguir no processo 

seletivo. No e-mail constará o link para acesso à sala do Google Meet e o dia e horário da entrevista; a etapa classificatória do 

processo de seleção estará concluída com o término da entrevista. 

 

V. Da inscrição 

DATA: 01/07/2021 a 05/07/2021 

LOCAL: Formulário e e-mail (ver item IV do edital) 

HORÁRIO: até às 10:00 AM (dez horas da manhã) do dia 05/07/2021 

VI. Da Seleção  

DATA: 07/07/2021 a 09/07/2021 

LOCAL: Google Meet  

HORÁRIO: Link, dia e horário serão informados aos candidatos via e-mail 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 12/07/2021 

LOCAL: Publicação online e e-mail 

HORÁRIO: 18:00 

 

 

Governador Valadares, 01 de julho de 2021 

 

RENATO NERY SORIANO 

SIAPE 2126004 

COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


