UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO: Ateliê de Artes Etnobotânicas do Watu (Edital 06/2022)
UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências da Vida/ICV
O coordenador do projeto Ateliê de Artes Etnobotânicas do Watu, Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira, do Instituto de Ciências da Vida/ICV
torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de bolsista e 03 vagas de voluntários graduandos.
I.
a)
b)
c)
d)

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Das candidatas e dos candidatos:
Poderão inscrever-se os/as candidatos/as que atenderem aos seguintes critérios:
Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da UFJF-GV;
Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos;
Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência
Estudantil.
Atividades a serem realizadas:
Participação em reuniões do programa de extensão Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares (NAGÔ), ao qual o projeto é
vinculado;
Organização de cursos de pintura com pigmentos naturais, ilustrações e artes etnobotânicas no Laboratório de Agroecologia e Botânica
(LABOT), Centro Agroecológico Tamanduá (CAT) e Instituto Shirley Djukurnã Krenak (ISDK);
Facilitação de oficinas de pinturas naturais em escolas públicas de Governador Valadares;
Mutirões produção artística e montagem de instalações artístico-pedagógicas temporárias e permanentes em eventos do NAGÔ;
Elaboração de materiais de divulgação do projeto;
Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos, incluindo a Mostra de Ações de Extensão da UFJF.

III.

Bolsas
A participação do/a 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.

Inscrições
Para inscrever-se, o/a estudante interessado/a deve enviar um e-mail com o título “Inscrição – Projeto Artes Etnobotânicas”, para
nago.ufjf.gv@gmail.com, com cópia para reinaldo.duque@ufjf.br, dentro do prazo estabelecido (até 20/10/2022). Em anexo, o/a candidato/a
deverá enviar os seguintes documentos:
1- Portfólio ou currículo do/a candidato/a, apresentando habilidades e experiências culturais e artísticas, em formato PDF;
2- Histórico Escolar na UFJF até o presente período, gerado pelo SIGA;
3- Quadro de horários do presente período letivo com a indicação dos horários disponíveis para atuação no projeto.
* A documentação completa é condição para o deferimento das inscrições.
V.

Processo de Seleção
A seleção constará das seguintes etapas:
1- Avaliação do portfólio artístico-cultural ou currículo (eliminatória < 60 pontos);
2- Análise do histórico escolar e quadro de horários (classificatória);
3- Entrevista presencial (classificatória).
* 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 três etapas. Serão desclassificados os/as candidatos/as com nota final inferior a 70 pontos.

* Links para mais informações sobre o programa de extensão NAGÔ e seus projetos vinculados:
Site do NAGÔ: https://sites.google.com/view/nagoufjfgv
Canal do NAGÔ UFJF-GV no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-VjckvAPJ46aVr0wOC8sAw/videos
Roda de saberes virtual da Pluriversidade do Watu: https://www.youtube.com/watch?v=ndTMEntrrdA&t=1244s
Site do Instituto Shirley Djukurnã Krenak: https://institutosdk.wixsite.com/home
VI.
Calendário
Inscrições:
DATA: até 20/10/2022, por e-mail (ver item IV do edital)
HORÁRIO: até 23:59
Seleção (entrevistas):
DATA: 21/10/2022.
HORÁRIO: 13:30
LOCAL: Laboratório de Agroecologia e Botânica (Av. Moacir Paleta, 1167, 2º andar, São Pedro)
Divulgação do Resultado:
DATA: até 24/10/2022, por e-mail
HORÁRIO: até 11:00
Envio dos termos de compromisso assinados:
DATA: até 25/10/2022, por e-mail
HORÁRIO: até 18:00

Governador Valadares, 4 de outubro de 2022.
.

Reinaldo Duque Brasil Landulfo Teixeira
SIAPE 1962005
COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO

