
 
 
  

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:  

 

UNIDADE ACADÊMICA:  

O coordenador do projeto/programa PROGASTRO: Cuidado Nutricional e Saúde Integral para Portadores de 
Doenças Intestinais – versão remota do Departamento de Nutrição e Saúde/ICB torna público o processo de 
seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de bolsista(s) graduando e 02 vaga(s) 
de voluntário(s) 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) Listar os demais pré-requisitos específicos. 

a. Para alunos da Nutrição candidatos à bolsa, estar cursando entre o 2º e 9º períodos; demais poderão 
se candidatar para vaga de voluntário.  

b. Para outros alunos da UFJF candidatos à bolsa, a partir do 1º período até o último (antes do período 
de realização de estágio curricular); estejam com vínculo no movimento escoteiro (ou tenha tido 
vínculo). Demais poderão se candidatar para vaga de voluntário.  
 

II. Atividades a serem realizadas: 
a. Construir um banco de dados por ramo do movimento escoteiro; 

b. Propor um guia alimentar por ramo do movimento escoteiro, de acordo com os dados 

coletados; 

c. Propor uma lista de alimentos per capitas por ramo do movimento escoteiro, de acordo com 

os dados coletados; 

d. Propor novas especialidades, insígnias para os jovens relacionados a hábitos saudáveis; 

e. Construir proposta de atividades com jogos e manuais de instrução para aplicação em 

diferentes ramos, relacionados a hábitos saudáveis.   

f. Participar das reuniões de planejamento de ações frente a hábitos saudáveis do Time 

Nacional de Meio Ambiente da União dos Escoteiros do Brasil. 

 
 
 



 
 
  

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. Os alunos que atendam o item I deste edital, poderá acessar realizar a sua inscrição de forma on line, 

com acesso ao link de inscrição disponível no presente edital; 
b. No referido formulário on line anexar o histórico, comprovante de matrícula; 
c. Após inscrição, será disponibilizado um link para uma sala no Classroom, na qual será disponível o link 

do formulário de seleção na data especificada no presente edital. 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 18/06/2021 à 20/06/2021 

LOCAL: acessar link: https://forms.gle/NMbwyWpHhtzncCdG6  

HORÁRIO: das 8h do dia 18/06/2021 às 23h do dia 20/06/2021 

 

VI. Da Seleção  

DATA:  21/06/2021 à 22/06/2021 

LOCAL: acesso ao link da prova, via google sala de aula: 
https://classroom.google.com/c/MzYxMzA4MzU3MjA0?cjc=o3g27au  

HORÁRIO: das 00h de 21/06/2021 às 18h de 22/06/2021 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 23/06/2021 

LOCAL: acesso ao link do resultado, via google sala de aula: 
https://classroom.google.com/c/MzYxMzA4MzU3MjA0?cjc=o3g27au  

HORÁRIO: a partir das 10h do dia 23/06/2021 

 

Juiz de Fora, 18/06/2021. 

 

 

Ana Vládia Bandeira Moreira – 1304167 

Coordenadora do projeto: “Criação de ações educativas no programa de jovem do Movimento Escoteiro com base no 
perfil Alimentar e de Saúde de jovens e adultos da União dos Escoteiros do Brasil” 
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