
                                                                      
 
 

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: PROMOVENDO SAÚDE À MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19 

UNIDADE ACADÊMICA:  FACULDADE DE MEDICINA 

O coordenador do projeto/programa PROMOVENDO SAÚDE À MULHER EM TEMPOS DE PANDEMIA POR COVID-19 da unidade 

acadêmica FACULDADE DE MEDICINA torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 00  

vaga(s) de bolsista(s) graduando e 08 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 (Medicina) da UFJF, de quaisquer períodos;  

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: 

O projeto pretende fornecer orientações de prevenção em Saúde com ênfase nas neoplasias (principalmente de mama e colo uterino) 

e em planejamento familiar, além de possibilitar um canal de comunicação para mulheres que estejam em dificuldade para ter acesso 

a serviços de Saúde. Para isso, os alunos integrantes do projeto serão responsáveis por: 

a) Desenvolvimento de material (arquivo de Powerpoint) com posterior gravação de vídeo didático sobre temas específicos, que será 

enviado às mulheres participantes do projeto. 

b) Desenvolvimento de questionário em Google Forms sobre o material didático elaborado. 

c) Participação de encontro síncrono com docentes para esclarecimento das dúvidas apontadas pelas mulheres participantes no 

questionário Google Forms.  

d) Esclarecimento das dúvidas das pacientes em encontro síncrono no Google Meet, do qual participarão os alunos, as pacientes e os 

discentes. 

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 

- Será realizada uma entrevista virtual no dia 05/07 às 19h 20min via Google Meet (link será disponibilizado por email aos inscritos); 

- O IRA do aluno será utilizado como critério de desempate. 

V. Da Inscrição 

DATA: de 28/07/2021 às 23h 59min de 04/08/2021. 

LOCAL: Os alunos interessados devem enviar um email para luciano.loures@ufjf.edu.br com nome completo, telefone de contato e histórico 

escolar em PDF (baixar do SIGA). 

VI. Da Seleção  

DATA: 05/08/2021 

LOCAL: encontro via Google Meet (link será encaminhado aos candidatos por email) 

HORÁRIO: às 19h 20min 



                                                                      
 
 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 06/08/2021 

LOCAL: site da FAMED e email dos inscritos 

HORÁRIO: 7h. 

 

 

Juiz de Fora, 27 de julho de 2021. 

 

 

 

LUCIANO FERNANDES LOURES 

SIAPE 1604295 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


