
                                                                      
 
 

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: Análise do Projeto de Superação dos Conflitos Rodoferroviários em Juiz de Fora. 

Contribuições para Diretrizes Urbanísticas. 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

O coordenador do projeto/programa Análise do Projeto de Superação dos Conflitos Rodoferroviários em Juiz de Fora. 

Contribuições para Diretrizes Urbanísticas da unidade acadêmica Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, torna público o 

processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 01 vaga de bolsista graduando e 01 vaga de voluntário 

graduando.  

 

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo 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 bolsista, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de Assistência 

Estudantil. 

e) Ter habilidade para trabalho de representação gráfica digital. 

f) Ter cursado a disciplina de Planejamento Urbano e Regional. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

Os estudantes terão contato com conceitos pertinentes ao tema, participarão da coleta de dados (de forma remota até quando durar a 
pandemia), análise dos documentos legais e normativos, discussão e elaboração técnica-científica-urbanística sobre o sistema de 
troncalização proposto, estudos preliminares e realização de material digital e gráfico, bem como organização e realização de 
workshops e apresentações públicas. Para tal serão desenvolvidas as atividades: 

• alinhamento com a bibliografia e conceitos 

• coleta de dados, análise de documentos legais e normativos 

• organização de workshop/apresentação (interno ou externo) elaboração de análise técnica-científica-urbanística. 

• delimitação das áreas para estudo preliminar (fase 1 do projeto urbano). 

• elaboração de diretrizes técnica-científica-urbanísticas com foco na análise da mobilidade, caminhabilidade, qualidade 
paisagística, relações urbanas com seu entorno, análise de usos, ocupação, gabaritos, morfologia, fluxos e outros que se 
achar necessário. 

• elaboração do estudo preliminar com foco nas análises acima descritas. 

• finalização dos produtos: 
 a) parte impressa/divulgação impressa (poster, banner, documento final);  
 b) parte digital/divulgação nos canais digitais, Facebook, Instagram, site da UFJF, FAU, LAPASA e UniAcademia. 

 

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 

1.  Currículo Lattes (só será aceito esse tipo) 

2.  Histórico Escolar 

3.  Entrevista on line 

 

V. Da Inscrição 

DATA: 17/06/21 a 24/06/21 

LOCAL: inscrições através do email: luciane.tasca@ufjf.edu.br  

HORÁRIO:  de 00:01 de 17 de junho a 00 de 24 junho 

VI. Da Seleção  

DATA: 25/06/21  

LOCAL: seleção será on line com todos os inscritos por ordem aleatória. Serão criadas 2 salas virtuais, sendo os inscritos chamados 

individualmente para a entrevista em sala particular a ser criada no momento da entrevista. Informações de participação do Google Meet. Link 

da videochamada: https://meet.google.com/eew-acxq-sou  

HORÁRIO: 14:00 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 28/06/21 

LOCAL: site do LAPASA. www.ufjf.br/lapasa  

HORÁRIO: 9:00 h 

 

 OBS: Os alunos da UniAcademia interessados em participar do projeto, poderão fazê-lo pela modalidade voluntário, sendo feita seleção em 

outro edital. 

 

Juiz de Fora, 16 de junho de 2021. 
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COORDENADORA DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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