
                                                                     
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DEVOLUNTÁRIA/O DE EXTENSÃO 
 

PROGRAMA OU PROJETO DE EXTENSÃO: GRADE - Grupo Referência em Atenção aos Direitos na 

Execução Penal. 

UNIDADE ACADÊMICA:  Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Direito. 

COORDENAÇÃO: Braulio de Magalhães Santos 

A Coordenação do Projeto de Extensão GRADE - Grupo Referência em Atenção aos Direitos na 

Execução Penal., da unidade acadêmica Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – Departamento de Direito 

faz público o processo de seleção de discentes para preenchimento 06 vaga(s) na modalidade Voluntariado. 

 

Resumo do projeto: 

O projeto GRADE - Grupo Referência em Atenção aos Direitos na Execução Penal se apresenta como um 

espaço de trabalho extensionista para produção de conhecimento, a partir do Campus Avançado de 

Governador Valadares, com suporte técnico-metodológico a partir do Núcleo de Pratica Jurídica - NPJ, 

funcionando como laboratório social de intercâmbios junto ao Centro de Remanejamento Provisório de 

Governador Valadares - CERESP GRV I. Na cidade estão instalados outros equipamentos, serviços e unidades 

de execução penal de alta, media e baixa segurança, incluindo para públicos infantojuvenis, a saber: 

Penitenciária Francisco Floriano de Paula, Delegacias Regionais e Núcleos, Centro Socioeducativo, APAC 

Feminina, e também projetos de prevenção à criminalidade, como Fica Vivo, Mediação de Conflitos, CEAPA, 

PRESP e outros relacionados. No CERESP GVR I, com capacidade para 290 pessoas, estão em cumprimento 

de penas (em regimes diversos) aproximadamente 530 pessoas do sexo masculino e 85 do sexo feminino. São 

cerca de 200 servidoras/es, sendo sua maior parte Policiais Penais e demais profissionais técnicos e 

administrativos. O espaço situa-se em perímetro urbano com bairros residenciais contíguos. Embora tenha 

previsão normativa importante, o 'estado de coisas inconstitucional" que marca o sistema carcerária 

brasileiro alcança esta unidade também, o que exige compromisso ampliado de instituições, como a 

universidade pública, sobretudo quando se tem um curso de graduação imediatamente relacionado, como o 

bacharelado em Direito, além de outros 9 cursos de áreas de saúde e sociais aplicadas. Atuar nas demandas 

gerais que marcam o sistema prisional, e específicas da realidade local-regional, é objetivo do projeto 

GRADE que oportunizará aprofundamento vivencial, empírico a/os estudantes, como permitirá maiores 

possibilidades da gestão da política penitenciária com os aportes que e universidade mobiliza em todos as 

suas frentes. Desde atuação nos processos judiciários, com as conexões que as pessoas privadas de liberdade 

mantém, como familiares, servidores, colaboradores externos, e também com demais sujeitos da execução 

penal (policiais penais, técnicas, gestores, e instituições: Defensoria, Ministério Público, Tribunal de Justiça, 

igrejas, templos, ONG's e sociedade civil externa), se cuida nesse projeto. Desde intervenções de ordem 

organizativa, gerencial, técnico-metodológica e operacional que qualifique ação profissional para devida 

execução penal, passando pelos direitos essenciais das pessoas privadas de liberdade (intra grades), alcança 



                                                                     
 

também as sociabilidades externas que se tem em perspectiva durante e após o cumprimento da pena (extra 

grades), como famílias, comunidade, instituições). Prevemos atuar nas metodologias ativas apropriadas, 

alinhadas aos perfis e potencialidades verificadas a partir dos instrumentais diagnósticos dispostos na 

academia. Direciona por composição interdepartamental (ICV e ICSA) com atuação inter(transdiciplinar), 

pela complexidade das dimensões jurídico-legal, sócio-histórica, econômica e político-institucional que atua 

na política criminal, de modo amplo, mas sobretudo na execução penal, de modo específico. Pretendemos 

ações periódicas, programadas com equipes gestora, técnica e operacional, além de envolvidos e 

colaboradores da unidade CERESP-GV1 a partir de planejamento e cronograma ajustado. 

 

I. Das Candidaturas 

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

a) Estar regularmente matriculado em qualquer Curso de Graduação da UFJF - campus Governador 

Valadares; 

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) Imprescindível ter disponibilidade de horários em dias úteis e aos sábados, eventualmente, para 

realizar atividades, em turnos matutino ou vespertino, em equipamentos/unidades de atendimento. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

 

a) Levantamento bibliográfico para estudos, pesquisas e intervenções; 

b) Alinhamentos de trabalho com outras frentes de atuação (acadêmicas e externas); 

c) Levantamento de dados e tratamento das informações documentais; 

d) Mapeamento/Levantamento de infraestrutura de bens, serviços voltados à execução penal; 

e) Formação, capacitação e habilitação de equipes de trabalho (técnicos, policiais penais, gestores, famílias e 

comunidade); 

f) Organização/Formatação de materiais metodológicos, inclusive elaboração de projetos de intervenção 

(trabalho e geração de renda, saúde, convivência familiar e comunitária, cultura, educação); 

g) Articulação institucional com gestores, lideranças, coletivos, movimentos e órgãos; 

h) Realização de atividades propriamente ditas administrativas e intervenção com público relativo (nas 

unidades de execução penal – CERESP e PACA - e no Núcleo de Prática Jurídica – NPJ/UFJF-GV); 

i) Apresentação e avaliação de relatório parcial de pesquisa e intervenções; 

j) Apresentação e avaliação de relatório final de pesquisa e intervenções (SEMIC, Mostra). 

 

III. Da seleção 



                                                                     
 

 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a 

bolsa/voluntariado 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 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 - Análise dos documentos previstos neste edital enviados no ato da inscrição.  

2 - Realização de uma análise de Carta de Intenções.  

A nota final será a média ponderada das avaliações: Documentos: IRA, Histórico e Curriculum Lattes – no 

formulário (peso 1) e Carta de Intenções (peso 2).  

Caso o número de inscritos exceda em 20, serão classificados para a etapa 2 – Carta de Intenções apenas os 

estudantes que atingirem a média superior a 70% na etapa 1.  

Os/as demais estudantes classificados, porém, não selecionados, entrarão em lista de espera em caso de 

desistência. Critérios de desempate:  

1) Maior nota da Carta de Intenções;  

2) Maior nota na fase de Documentos;  

3) Maior média IRA. 

 

V. Da Inscrição 

 

Para inscrever-se, o/a estudante interessado/a deverá preencher formulário, no seguinte endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCT

zqw/viewform?usp=sf_link 

 

O formulário se presta a inscrição, bem como à obtenção de informações sobre motivações, trajetória, 

habilidades, competências, perfil, perspectivas e outras necessárias para a seleção. 

 

DATA: 18/12/2022 a 06/01/2023.  

LOCAL: Online - Google Forms Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCT

zqw/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCTzqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCTzqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCTzqw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6qmWvHo3gGvcTIGPJNgkQ0EeiWjmInFQMb8aywfrRtCTzqw/viewform?usp=sf_link


                                                                     
 

VI. Da Seleção  

Análise de documentos – 10/01/2023  

Carta de Intenções – 13/01/2023  

As informações sobre classificação serão dadas por meio de correio eletrônico a cada estudante classificada. 

 

VII. Da Divulgação do Resultado 

DATA: até 16/01/2023 

LOCAL: e-mail aos inscritos HORÁRIO: 17:30. 

 

IV. Resumo de datas e prazos 

 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO: De 18/12/2022 a 06/01/2023, às 23h59 

 

SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO: 
10/01/2023 - (Análise de Documentos) e 13/01/2023 (Análise – Carta de Intenções – 

17:30) 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO: 
12/01/2023 – 12:00 (Análise/Avaliação Documentos) e até 16/01/2023 (resultado 

final) 

 

Governador Valadares, 18 de dezembro de 2022. 

 

 

Braulio de Magalhães Santos 

Coordenador do projeto 


