
 
 
  

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: PROGASTRO: Cuidado Nutriconal e Saúde Interal para Portadores de Doenças 
Intestinais – versão remota 

 

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 06 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 5º e 9º períodos; demais poderão 
se candidatar para vaga de voluntário.  

b. Para alunos da Medicina candidatos à bolsa, estar cursando entre o 6º e 10º períodos; demais 
poderão se candidatar para vaga de voluntário.  
 

II. Atividades a serem realizadas: 
a) Construção de um protocolo de atendimento (pesquisando a melhor plataforma, em termos de segurança) para 

atendimento do usuário;  
b) Continuidade na construção de materiais educativos como e-books e página em redes sociais e atendimento 

on line; 
c) Desenvolvimento de vídeos de preparações para fins especiais dentro da proposta da alimentação saudável;  
d) Planejamento de oficinas remotas dos principais temas levantados pelos pacientes e estudantes envolvidos; 
e) Discussão de cases e apresentação de artigos e ações de metodológicas de atenção interprofissional e 

acolhida ao usuário; 
f) Organização de um grupo de discussão discente com tutoria para planejamento das ações de extensão.  

 
 

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/H5mZRPAxeSQmbcLSA  

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/MzU2NjAxNjc0MTI4?cjc=gdbagdr  

HORÁRIO: das 8h do dia 21/06/2021 às 18h do dia 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/MzU2NjAxNjc0MTI4?cjc=gdbagdr  

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

 

 

Juiz de Fora, 18/06/2021. 
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