
                                                                      
 
 

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: Promoção do envelhecimento saudável em idosos frequentadores do pólo de enriquecimento cultural 

UNIDADE ACADÊMICA: Departamento de Nutrição do Instituto de Ciências Biológicas/ICB 

 

O coordenador do projeto: Promoção do envelhecimento saudável em idosos frequentadores do pólo de enriquecimento 

cultural da unidade acadêmica Instituto de Ciências Biológicas/ICB torna público o processo de seleção de discentes de graduação 

para preenchimento de 1 vaga(s) de bolsista(s) graduando e 4 vaga(s) de voluntário(s) graduandos.  

 

Este projeto está vigente desde 2014 permitindo a troca de conhecimentos entre os estudantes do curso de Nutrição e os 

participantes do Pólo do Enriquecimento Cultural da Universidade Federal de Juiz de Fora. O projeto possibilita as atividades práticas 

dos discentes, bem como o aprimoramento teórico e metodológico. Fortalece os compromissos éticos e solidários da Universidade 

Pública Brasileira com a sociedade, na medida em que coloca o aluno em contato com o grupo alvo e suas histórias de vida. Assim 

possibilita o desenvolvimento de habilidades inerentes a profissão, além de promover melhorias quanto à nutrição e a qualidade de 

vida dos idosos atendidos. Os objetivos deste projeto são: Permitir a troca de conhecimentos e promover esclarecimentos entre  os 

estudantes de nutrição e idosos freqüentadores do Pólo de Enriquecimento Cultural da Terceira Idade. Construir alianças 

intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais, ou seja, promover o convívio e a simbiose de conhecimentos entre os 

estudantes de nutrição, idosos freqüentadores do Pólo de Enriquecimento Cultural e docentes. Promover a indissociabilidade entre 

pesquisa, ensino e extensão, dando oportunidade aos bolsistas e voluntários a atuarem nos pilares da graduação. Enriquecer as  

experiências discentes em termos teóricos e metodológicos, além de fortalecer os compromissos éticos e solidários da Universidade 

Pública brasileira. São atendidos a cada semestre, aproximadamente 30 alunos, idosos, do Polo do Enriquecimento cultural da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Os idosos atendidos pelo Pólo possuem condições sócias- econômicas e culturais variáveis, o 

que torna enriquecedor e desafiador para o estudante do curso de nutrição. As ações previstas neste projeto permeiam deste os  

esclarecimentos nutricionais quanto às ingestões de alimentos diários, relacionando-os as adequações fisiológicas necessárias ao 

idoso, preparação de receitas e cultura alimentar. Para isto, serão desenvolvidas aulas, oficinas e materiais didáticos especializados 

para facilitar o aprendizado e aumentar o interesse do publico alvo. As atividades serão desenvolvidas a distância através de 

webconferências, aplicativos de mensagens e redes sociais até quando permanecer o distanciamento social. O projeto em período 

presencial é desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, na casa de Cultura, que abriga o Pólo do 

Enriquecimento cultural para a Terceira Idade, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 3.372, Centro, Juiz de Fora. 

 

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) Estar matriculado a partir do 6º período do Curso de Nutrição e já ter cursado as seguintes disciplinas: Alimentação e Cultura, 

Atividade Prática II e Nutrição de Adultos e Idosos. 

 

 



                                                                      
 
 

II. Atividades a serem realizadas: 

1 - O acadêmico participará das seguintes etapas: revisão da literatura, escolha e criação de materiais para as aulas, criação de 

materiais educativos e oficinas para uso nas aulas, realização das aulas e de atividades educativas.  

2 - Com a suspensão das atividades presenciais as ações de extensão, assim como orientações e materiais educativos serão 

adaptadas ao momento atual de isolamento social, como já vem sendo feito no projeto, sendo assim,  as ações de extensão serão 

desenvolvidas de forma remota. 

3 - O acadêmico será treinado em várias etapas da extensão e produção científica, tendo de fato a sua iniciação na produção de 

conhecimento. 

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 seleção constará de: 

1 –  O Aluno estar de acordo e ter os requisitos citados no Item I e II deste edital. 

2 –  Preencher o formulário de inscrição online disponibilizado abaixo.  

3 -  Após inscrição, entrar no link que direcionará para uma sala no Classroom para ser aceito na mesmo, na qual será disponível na 

data e hora avaliação e entrevista por escrito. 

Critérios de desempate:  

1- Maior nota na avaliação. 

              2- Maior tempo do aluno no projeto; 

              3- Maior nota na  entrevista. 

V. Da Inscrição 

DATA: 22/06/2021 a 24/06/21 . 

LOCAL: Acessar o link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG9yesa2JTVguYutCNn6t7YpHN9j_35h-UShiV7T5ugwk1aw/viewform?usp=sf_link 

HORÁRIO: Até as 24hs do dia 24/06/21 

VI. Da Seleção  

DATA: 25/06/2021(Sexta-feira) 

LOCAL: Acessar o link: https://classroom.google.com/c/MzY0OTIwNzEwOTQw  

HORÁRIO: 14:00hs as 17:00hs ( Ficarem atentos  para aceitarem o convite para entrar na sala no dia da seleção) 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 28/06/2021 (Segunda) 

LOCAL: https://classroom.google.com/c/MzY0OTIwNzEwOTQw  

HORÁRIO: 17:00hs 

Juiz de Fora, 22 de junho de 2021. 

 

Professora Ana Lívia de Oliveira 

SIAPE:2863562 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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