
                                                                      
 
 

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: AMPLIANDO OS HORIZONTES: O Solo, a Vida e a Arte 

 

UNIDADE ACADÊMICA: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS - ICH 

O(A) coordenador(a) do projeto/programa Gisele Barbosa dos Santos da unidade acadêmica Instituto de Ciências Humanas - ICH torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga(s) de bolsista(s) e 03 vaga(s) de voluntário(s) 

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) Ser aluno de um dos seguintes cursos de graduação: Geografia, Ciências Biológicas, Química, Bacharelado em Artes Visuais, 

Bacharelado em Design, Bacharelado Interdisciplinar de Artes e Design, e Licenciatura em Artes Visuais. 

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

Este projeto visa alcançar de forma interdisciplinar estratégias de geração e democratização do conhecimento científico do solo para 
diversos atores da sociedade, para que (re)descubram a importância deste elemento da natureza para a manutenção da vida e do dia-
a-dia da sociedade. Mediante o uso de técnicas de mapeamento de geoprocessamento, descrição do ambiente de formação dos solos 
em campo, pretende-se entender quais são os fatores que interferem na gênese do solo de Juiz de Fora. Posteriormente as amostras 
coletadas serão analisadas geoquimicamente. Serão realizadas pesquisas sobre a importância sociocultural dos solos, seja na 
produção de alimentos, ou na sua utilização como pigmento de tintas e produção de cerâmica ao longo da história. Estão previstas 
atividades de pesquisas relacionadas às principais relações ecológicas que se dão no solo de Juiz de Fora, junto a pesquisadores de 
áreas distintas do campo da Biologia (ex.: mirmecologia, malacologia, botânica). Além disso, estão previstos cursos de capacitação 
para os extensionistas e de formação continuada para professores da rede pública de Juiz de Fora.  Após a análise dos resultados, 
pretende-se elencar diversos produtos voltados para a sociedade juiz-forana, como também contribuir para a elaboração e divulgação 
de trabalhos científicos em eventos e periódicos especializados na temática, bem como a formação científica dos estudantes envolvidos 
no projeto. Espera-se que este projeto ofereça oportunidade para que o estudante adquira conhecimentos além da sala de aula 
convencional, e que consiga relacionar a teoria com a prática. Para os professores envolvidos, ocorrerá uma integração entre diversas 
áreas, ampliando a troca e o diálogo entre cursos no processo dos conteúdos e da aprendizagem, perpassando os muros acadêmicos 
e beneficiando a sociedade juiz-forana. 
  

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 (destacar as modalidades de provas) 

1 Entrevista (na entrevista, se avaliará e pontuará principalmente a clareza na comunicação e expressão oral, a aderência do perfil e 
interesse do inscrito com as temáticas do projeto); 
2 Histórico (se avaliará qualitativamente disciplinas já cursadas pelo inscrito que possua interface com a temática do projeto); 



                                                                      
 
 

3 Índice de Rendimento Acadêmico/IRA (critério de desempate) 
 

V. Da Inscrição 

DATA: 29/08/2022 a 08/09/2022. 

HORÁRIO: Até meia noite do dia 08/09/2022. 

LOCAL: As inscrições devem ser feitas enviando as seguintes informações: nome completo, número de matrícula e curso para o e-mail 

(gisele.santos@ufjf.br). Título do e-mail: Inscrição Extensão. 

OBS.: É imprescindível que, no momento da inscrição, o candidato anexe cópia de seu histórico escolar. 

 

VI. Da Seleção  

DATA: 15/09/2022 – Entrevista (A ordem das entrevistas serão enviadas para o e-mail dos candidatos); 

HORÁRIO: A partir das 09:00 horas. 

LOCAL: ICH - Sala B-III-05 Núcleo Geociências - GERPA - Grupo de Estudos em Geologia, Risco Ambiental, Pedologia e Paleontologia  

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 16/09/2022 

HORÁRIO: 14:00 horas  

LOCAL: ICH - Sala B-III-05 Núcleo Geociências - GERPA - Grupo de Estudos em Geologia, Risco Ambiental, Pedologia e Paleontologia e via e-

mail dos inscritos. 

 

 

 

Juiz de Fora, 29 de Agosto de 2022. 

 

 

GISELE BARBOSA DOS SANTOS 

SIAPE 1609303 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

mailto:gisele.santos@ufjf.br

