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TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: Abraço de mãe  

UNIDADE ACADÊMICA: DEPTO MATERNO- INFANTIL /MED 

 
O coordenador do projeto/programa “Abraço de mãe” da unidade acadêmica DEPTO MATERNO-INFANTIL /MED 

torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 14 vagas de voluntários 

graduando. 

I. Dos Candidatos 

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

a) Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação em medicina da UFJF, das turmas 109 à 115; 

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; 

 
 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Divulgação ativa do projeto em redes sociais, em ambulatórios de Obstetrícia do Hospital Universitário e em 

consultas de pré-natal das Unidades Básicas de Saúde; 

b) Contato com equipe multiprofissional para estabelecimento de parcerias para a produção de conteúdo a ser 
divulgado; 

c) Publicação de conteúdo de cunho informativo em plataformas digitais, por meio de imagens, vídeos e textos, 

construídos a partir de conhecimento prévio dos discentes e parceria firmada com equipe multiprofissional; 

d) Promoção de encontros dinâmicos com gestantes interessadas, por meio de link disponibilizado nas 
plataformas digitais. 

 
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) Entrevista via Google Meet. 

2) O candidato que for participante da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia previamente terá 2 pontos 
acrescidos à nota. 

Critério de desempate: IRA (anexar Histórico Escolar) 

 
 

V. Da Inscrição 



 

DATA: 16/06/2020 a 22/06/2021 às 23h55. 

Para inscrever-se, o aluno interessado deverá: Enviar email para larissamcoutinho@yahoo.com.br com cópia 

para ferpol@uol.com.br Em Assunto, no e-mail, colocar: Inscrição Projeto de Extensão Abraço de Mãe. Anexar 

IRA ao email. 

 
Obrigatório envio na inscrição, do texto abaixo, no corpo do email: 

 

 
Eu, (nome do aluno), matrícula (número matrícula do aluno), telefone , e-mail , 
me inscrevo para seleção do Projeto de Extensão Abraço de Mãe 2021. Declaro que tenho disponibilidade de horário, 
de acordo com as exigências deste edital. 

 
 

OBSERVAÇÃO: Emails enviados fora do prazo de inscrição não serão aceitos. 

 
I. Da Seleção 

DATA: 23/06/2021 

HORÁRIO: A partir de 

14h; 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: a definir 

 
 

II. Da Divulgação do Resultado 

DATA: 28/06/2021 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

http://www.ufjf.br/medicina HORÁRIO: 18h 

 
 
 
 
 

Juiz de Fora, 14 de junho de 2021. 
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