
                                                                      
 

 Universidade Federal de Juiz de Fora 

Pró-reitoria de Extensão - PROEX 

Edital de seleção de bolsista/voluntário graduando e pós-graduando para ação de extensão. 

 

Grupo de Estudos e Práticas Antroposóficas na Universidade Federal de Juiz de Fora:  uma proposta 

multidisciplinar 

 

A coordenadora do projeto Grupo de Estudos e  Práticas Antroposóficas na Universidade Federal 

de Juiz de Fora:  uma proposta multidisciplinar  da unidade acadêmica da Faculdade de Economia 

torna público o processo de seleção de discentes de graduação e pós-graduação para preenchimento de 

1 vaga(s) de bolsista(s) graduando e 5 vaga(s) de voluntário(as) graduando, 3 vagas de voluntários(as) 

pós-graduandos.  

 

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação  ou Pós- 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. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Participação mensal de grupo de estudos e reuniões, realização de oficinas artísticas de caráter 

educativo e terapêutico destinada para os estudantes da UFJF ou da rede de ensino básica, produção 

de conteúdo e alimentação de redes sociais baseados nos trabalhos do grupo.  

b) Reuniões periódicas com o grupo coordenador do projeto. 

 

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 também, 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. Preencher o formulário de interesse abaixo disponível até o dia 21/06. 

https://forms.gle/hY1dx8F21Q5pNGF18 

2. Entrevista a ser agendada pela coordenadora acerca: I. Do conhecimento sobre o projeto (máx. 4 

pontos); II. Do grau de interesse em participar do projeto (máx. 3 pontos); III. Da desenvoltura 

(oratória, proatividade, capacidade de reflexão crítica, etc) (máx. 2 pontos); IV. Disponibilidade de 

tempo (máx. 1 ponto). 

3. Serão classificadas(os) as(os) candidatas(os) que, na seleção, obtiverem média igual ou superior a 7,0 

nas notas obtidas na entrevista.  

4. Em caso de empate, considerar-se-á indicada(o) a(o) candidata(o) que apresentar a maior nota da 

entrevista, e, persistindo o empate, a indicação será feita pela professora coordenadora do projeto. 

 

V. Da Inscrição 

DATA: 16/06/2021 a 21/06/2021. 

LOCAL: Formulário - https://forms.gle/hY1dx8F21Q5pNGF18 

 

VI. Da Seleção  

DATA:  23/06 

LOCAL: Google Meet 

https://meet.google.com/lookup/g2mczdjcva  

HORÁRIO: A ser marcado de 14 a 17h.  

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA:  25/06/2021 

LOCAL: Email a ser enviado a todas as pessoas interessadas e também na página principal da Faculdade de 

Economia.  

 

PS.: Caso tenham dúvidas, favor enviar email para silvinha.vasconcelos@ufjf.edu.br 

 

Juiz de Fora, 15 de Junho de 2021. 

Silvinha Vasconcelos  

1067680 

COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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