
                                                                      
 
 

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: Orientação e amparo aos cuidadores de pacientes com síndromes demenciais: um novo olhar a 

quem também precisa 

UNIDADE ACADÊMICA: Departamento de Neurologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus UFJF 

O coordenador do projeto/programa “Orientação e amparo aos cuidadores de pacientes com síndromes demenciais: um novo olhar a quem 

também precisa” da unidade acadêmica Departamento de Neurologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus UFJF torna público o 

processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 1 vaga(s) de bolsista(s) graduando e 2 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. 

e) Cursar Medicina 

II. Atividades a serem realizadas: 

Haverá realização de encontros semanais no Serviço de Neurologia do HU/UFJF 

a) Serão aplicados questionários aos acompanhantes com o objetivo de se conhecer suas principais dúvidas e dificuldades em relação 

ao cuidado do paciente. Em seguida, serão ministradas palestras sobre os principais aspectos das síndromes demenciais 

(prevenção, diagnóstico e tratamento), além da utilização de estratégias audiovisuais (vídeos/panfletos/folders). 

b) Além desse contato semanal, serão realizadas reuniões mensais com os cuidadores para serem discutidos outros aspectos, 

incluindo pontos éticos, morais e legais do cuidado e assuntos solicitados pelos mesmos. 

c) O projeto a ser realizado terá duração de 12 meses, com atividades semanais presenciais de 5 horas de duração (7-12h), atividade 

mensal de 4 horas de duração (8h às 12h) e atividades à distância visando à preparação do material a ser disponibilizado aos 

pacientes e cuidadores, com duração de cerca de 7 horas/semanais. 

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) Entrevista on-line para avaliar a real disponibilidade e interesse do candidato, além da capacidade comunicativa, afinidade com 

as demandas e atividades a serem desenvolvidas, proatividade e outros fatores relevantes para o desenvolvimento do projeto. 

• Critérios de desempate:  

1º -  Participação na Liga Acadêmica de Neurologia UFJF 



                                                                      
 
 

➢ 1º: Participação atual 

➢ 2º: Participação em anos anteriores (enviar certificado) 

2º -  IRA (anexar Histórico Escolar) 

V. Da Inscrição 

DATA: 17/06/2020 a 22/06/2021 às 23h59min. 

LOCAL: https://forms.gle/a32F74YtAjPSHKcw9 

HORÁRIO: a qualquer horário 

Obs: Os formulários preenchidos fora do prazo de inscrição não serão aceitos. 

VI. Da Seleção  

DATA: 24/06/2021 

HORÁRIO: a partir de 13h30 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: a definir. Os horários da entrevista e endereço eletrônico serão enviados por e-mail na manhã do dia 

24/06/2021. 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 25/06/2021 

LOCAL: e-mails das turmas e Instagram da Liga Acadêmica de Neurologia (@lan.ufjf) 

HORÁRIO: a partir das 18h 

 

 

Juiz de Fora, 17 de 06 de 2021. 

 

ANA LAURA MACIEL ALMEIDA 

SIAPE 2082316 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://forms.gle/a32F74YtAjPSHKcw9

