
                                                                      
 
 

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: Divulgação da Farmacologia através do Instagram 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências da Vida 

O coordenador do projeto/programa Divulgação da Farmacologia através do Instagram da unidade acadêmica Instituto de 

Ciências da Vida torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 1 vaga de bolsista 

graduando e 6 vagas de voluntários graduandos.  

 

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 aprovado nas 4 disciplinas:  

-(FAR009GV) Farmacologia clínica I aplicada à Medicina 

-(FAR010GV) Farmacologia clínica II aplicada à Medicina 

-(FAR011GV) Farmacologia clínica III aplicada à Medicina 

-(FAR012GV) Farmacologia clínica IV aplicada à Medicina  

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Participação de grupos de capacitação e discussão;  

b) Elaboração de conteúdo relacionado aos seguintes temas: História da Farmacologia; farmacocinética; farmacodinâmica; Toxicologia; 

riscos da automedicação; polifarmácia; armazenamento e descarte de medicamentos; farmacoterapia; 

c) Publicação do conteúdo no Instagram distribuídos entre as ferramentas disponíveis na plataforma como posts no feed, stories, Reels, 

quiz e enquetes; 

d) Analise dos resultados das publicações no Instagram;  

e) Elaboração de resumos para eventos e manuscritos para periódicos;  

f) Elaboração do relatório final para PROEX. 

 

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 

A seleção constará de:  

1. Elaboração de um post para uma publicação no Instagram (eliminatório - valor 100 pontos)  

A pontuação mínima será 60 pontos; 

O tema será divulgado 2 dias antes da seleção por email. 

2. Análise de histórico escolar (classificatório - valor 100 pontos) 

Será feita uma média da soma das notas nas disciplinas: (FAR009GV) Farmacologia clínica I aplicada à Medicina; (FAR010GV) 

Farmacologia clínica II aplicada à Medicina; (FAR011GV) Farmacologia clínica III aplicada à Medicina; (FAR012GV) Farmacologia 

clínica IV aplicada à Medicina. 

3. Análise da grade de horários de aulas das disciplinas matriculadas no período 2021.1 (classificatório - valor 100 pontos) 

Será feita uma análise dos horários disponíveis para a execução do projeto. 

  

A classificação final dos candidatos será feita na ordem decrescente da média das notas nos 3 (três) documentos supracitados, observados os 

pontos mínimos exigidos para classificação. 

 

Critério(s) de desempate: os critérios de desempate obedecerão a seguinte ordem: 

1. Maior pontuação no post para o Instagram 

2. Maior pontuação na análise do histórico escolar 

3. Maior nota na disciplina Farmacologia clínica I aplicada à Medicina (FAR009GV) 

 

FLUXO PROCESSUAL: 

1. Divulgação do tema da publicação 

No dia 19/07/2021 às 08:00 horas será enviado para o email dos candidatos inscritos o tema do post. O post deverá ser elaborado 

seguindo as características: 

a) Post na forma de carrossel  

b) Até 10 imagens 

c) Dimensões compatíveis para o Instagram 

d) Arquivo único em formato PDF contendo as imagens 

2. Envio dos documentos 

No dia 21/07/2021 às 08:00 horas será enviado para o email dos candidatos inscritos um link direcionando para um questionário de 

cadastro elaborado através da ferramenta Google Forms. O questionário deverá ser respondido até as 18:00 horas do dia 21/07/2021. 

 

Aqueles discentes que não receberem o link no dia e horário descrito acima deverão encaminhar um email para 

ana.alessandri@ufjf.edu.br até as 8:30 horas do dia 21/07/2021. Os discentes que não notificarem no tempo determinado serão 

desclassificados. 

 

Ao término deste questionário o candidato deverá anexar o PDF dos documentos descritos nos itens:  

1. Post para o Instagram 

2. Histórico escolar 

3. Grade de horários de aulas das disciplinas matriculadas no período 2021.1 

 

 



                                                                      
 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 12/07/2021 a 16/07/2021  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: bit.ly/inscricao-farmacologia-instagram 

HORÁRIO: 8:00 às 18:00 horas   

  

VI. Da Seleção  

DATA: 21/07/2021  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: Será enviado um email para os alunos inscritos contendo a classificação final dos candidatos no processo 

seletivo. 

HORÁRIO: 8:00 às 18:00 horas     

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: Até o dia 28/07/2021 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: Será enviado um email para os alunos inscritos contendo a classificação final dos candidatos no processo 

seletivo. 

HORÁRIO: 18:00 horas     

 

 

Governador Valadares, 09 de julho de 2021 

 

ANA LETICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ALESSANDRI 

SIAPE 2036098 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

 


