
 
 
 

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

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA E/OU /VOLUNTÁRIO(A)DE GRADUAÇÃO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: “Utilização das atividades lúdicas e prática na prevenção de Parasitoses intestinais e Pediculose 

em escolares” 

UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Biológicas 

A coordenadora do projeto/programa Florence Mara Rosa da unidade acadêmica ICB torna público o processo de seleção de 

discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de bolsista e 09 vagas de voluntários de graduação. 

I. Dos (das) candidatos(as) 

Poderão inscrever-se os(as) candidatos(a) que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado(a) em Curso de Graduação da UFJF; 

b) Não estar em débito com a Proex 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, excetuando-se os Programas de 

Assistência Estudantil. 

e) Ter cursado uma das disciplinas de Parasitologia a seguir: Doenças Parasitárias Humanas (PAR052),  Parasitologia Geral e 

Aplicada - Enfermagem ( PAR011),  Parasitologia Aplicada à Nutrição (PAR 046), Doenças Parasitárias Humanas(PAR 022), 

Parasitologia  Médica (PAR 017), Parasitologia Aplicada à Odontologia ( PAR038) 

 

II. Atividades a serem realizadas (em consonância com o plano de trabalho): 

As parasitoses intestinais acometem principalmente crianças em idade escolar que residem em áreas onde as condições de saneamento 

básico e educação sanitária são precárias. Em infecções intensas pode levar à um déficit no crescimento do indivíduo  e no grau de 

cognição . A deficiência do nosso sistema de saúde, aliado à falta de um programa de educação sanitária colaboram para a manutenção 

da doença principalmente nas populações menos favorecidas. Assim, o projeto propõe visitar escolas do Ensino fundamental e 

estabelecer o diálogo principalmente entre os escolares do 2° ao 5º levando informações a respeito de determinados parasitoses e os 

cuidados básicos na prevenção. Várias atividades são desenvolvidas nestes encontros como teatros, jogos, palestras, e uma parte prática 

que envolve a visualização em microscópio dos principais parasitos abordados. Estas atividades serão realizadas na Escola Estadual 

Fernando Lobo e Escola Municipal Santa Cecília. 

 

III. Da seleção 

A participação do(a) 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/programa deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao(à) coordenador(a) informar a frequência dos(as) 

estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado conforme calendário disponibilizado pela Pro –

reitoria de Planejamento; 

Em caso de desistência do(a) bolsista ou voluntário(a)selecionado(a) durante o período de execução do programa/projeto,o(a) próximo(a) 

candidato(a)classificado(a) assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção  

1-O processo de seleção irá constar de uma entrevista; 

2-O aluno terá que ter disponibilidade de horário principalmente na sexta-feira à tarde 

 



 
 
 
                3- Será avaliado o histórico escolar e o rendimento acadêmico 

Da Inscrição 

DATA:.30/08/2022 a 19 /09/2022 

HORÁRIO: de 8 às 12 horas 

LOCAL: A inscrição deverá ser realizada com o secretário Werbert, na secretária do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e 

Imunologia. 

  

V. Da Seleção  

DATA: 22 /09/2022 

HORÁRIO: 13 horas. 

LOCAL: Sala 2409 (sala  dos professores de Parasitologia) 

 

 

VI. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 23/09/2022 

HORÁRIO: 10 horas 

LOCAL: Sala 2409 (sala  dos professores de Parasitologia) 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 29 de Agosto de 2022. 

 

Florence Mara Rosa 

1040145 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


