
                                                                      
 
 

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: “Dinamização do ensino de Ciências e Zoologia: integração escolas-DZOO através de visitas 

orientadas e modelos facilitadores” 
UNIDADE ACADÊMICA: Instituto de Ciências Biológicas 

O coordenador do projeto/programa “Dinamização do ensino de Ciências e Zoologia: integração escolas-DZOO através de 

visitas orientadas e modelos facilitadores” da unidade acadêmica Instituto de Ciências Biológicas 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. 
II. Atividades a serem realizadas: 

a) Pesquisa, criação, edição e divulgação de conteúdos zoológicos utilizando a página do projeto no Instagram 
@extensaodzooufjf. 
b) Preparação do material didático, no período de atividades presenciais. 
c) Manutenção da coleção zoológica, no período de atividades presenciais. 
d) Aplicação e organização dos relatórios preenchidos pelos professores visitantes, e posterior compilação dos dados para 
confecção do relatório do projeto, bem como elaboração de artigos e palestras, no período de atividades presenciais. 
a) Gerenciar as visitas guiadas às coleções zoológicas no Departamento de Zoologia da UFJF, no período de atividades 
presenciais. 
b) Receber os alunos e apresentar os animais e suas respectivas curiosidades, morfologia, ecologia e comportamento usando 
as coleções zoológicas do Departamento de Zoologia da UFJF, no período de atividades presenciais. 

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 

Os critérios do processo seletivo são determinados pelos próprios coordenadores de programa e/ou projeto. 
1.1 Entrevista do candidato, com o critério disponibilidade de horário utilizado como desempate. 

V. Da Inscrição 

DATA: 16/06/2021 a 25/06/2021. 
LOCAL: Enviar um e-mail para a coordenadora Profa Dra. Mariana Fonseca Rossi, contendo o Nome completo, Matrícula e E-mail para 
contato. 



                                                                      
 
 
Email: mfonsecarossi@gmail.com 
HORÁRIO: 07:00 às 22:00 

VI. Da Seleção  

DATA: 28/06/2021 
LOCAL: Link do Google Meet a ser disponibilizado no dia 26/06/2021 aos candidatos inscritos.  
HORÁRIO: 9:00 

VII. Da Divulgação do Resultado  
DATA: 28/06/2021 
LOCAL: Resultado final disponibilizado por e-mail a todos os inscritos.  
HORÁRIO: 18:00 

 
 

Juiz de Fora, 16 de junho de 2021. 
 
 

Profa Dra. Mariana Fonseca Rossi 
3004358 

COORDENADOR(A) DO PROJETO DE EXTENSÃO 


