
                                                                      
 
 

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: ELABORAÇÃO DE LIVRO DEDICADO AO ENSINO DE CRIANÇAS SOBRE A SEGURANÇA 

NO AMBIENTE DIGITAL – PROMOVENDO SEGURANÇA DIGITAL ATRAVÉS DE UM LIVRO INFANTIL 

UNIDADE ACADÊMICA:  
O coordenador do projeto Elisabeth Campos de Andrade e Vice Coordenadora Tereza Cristina Esteves da 
unidade acadêmica Faculdade de Medicina torna público o processo de seleção de discentes de graduação 
para preenchimento de 01 vaga de bolsista graduando (matriculado no curso de Medicina) e 07 vagas de 
voluntários graduandos (sendo 06 vagas para alunos matriculados no curso de Medicina e 01 vaga para aluno 
matriculado no curso de Artes e Design).  

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) Estar regularmente matriculado no curso de Medicina da UFJF ou curso de Artes e Design da UFJF. 

 
II. Atividades a serem realizadas: 

 
Para os graduandos da Medicina: O programa de extensão tem por objetivo promover maior 
conhecimento sobre segurança da criança no cenário digital e dos agravos mais frequentes por faixa etária de 
crianças expostas ao cenário digital. Além disso, promover aprendizagem crítica reflexiva baseada na 
educação em saúde através de ferramenta lúdica, desenvolvimento de habilidades de comunicação acessível 
e realização de intervenções na comunidade baseadas em evidências científicas. 
Atividades: 

− Participação nas reuniões semanais do projeto. 

− Revisão bibliográfica: leitura de artigos sobre Segurança da criança no cenário digital. 

− Apresentação e discussão de artigos em reuniões semanais. 

− Elaboração de conteúdo literário sobre Segurança Digital para crianças 

− Organização e revisão de texto;  

− Elaboração de relatórios mensais com a descrição de todas as atividades realizadas  

− Elaboração de relatórios semestrais com a descrição de todas as atividades realizadas 

− Colaboração na divulgação do livro 

− Participação nas Mostras de Extensão da UFJF 
 

Para os graduandos do curso de Artes e Design: O programa de extensão tem por objetivo promover a 
capacidade de conduzir processos produtivos de educação e design; de análise, pesquisa e criação de ideias 
para melhor resolução de problemas criativos; potencializar a formação artística e criativa através de produtos 
para atender às diversas demandas da sociedade; aprimorar a capacidade de planejamento do tempo e de 
ferramentas apropriadas para criação de conteúdo teórico e técnico de forma criativa. Aprendizagem crítica 
reflexiva baseada na integração com outros profissionais. 
Atividades: 

− Participação nas reuniões semanais do projeto. 

− Criação de ilustrações originais e diagramação de textos de forma didática para crianças e adultos a partir do 
trabalho textual feito pelos alunos de Medicina.  

− Construção coletiva de conteúdo literário sobre Segurança Digital para crianças e de recomendações baseadas 
em conteúdo científico para os pais e/ou responsáveis. 

− Organização e revisão de ilustrações. 

− Elaboração de relatórios mensais com a descrição de todas as atividades realizadas  

− Elaboração de relatórios semestrais com a descrição de todas as atividades realizadas 

− Colaboração na divulgação do livro 

− Participação nas Mostras de Extensão da UFJF 
 
 
 



                                                                      
 
 

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 dos candidatos do projeto contará com 2 fases: preenchimento de formulário e entrevista individual. 
 

1 Preenchimento de formulário do Google forms sobre período que está cursando, as principais atividades 
acadêmicas já realizadas pelo estudante, interesse no projeto, ciência e concordância acerca das atividades do projeto, 
áreas de interesse, conhecimento sobre segurança digital para crianças, participação anterior em elaboração de obra 
literária, participação anterior em projeto ou artigo sobre segurança infantil. Este formulário servirá de inscrição ao 
processo de seleção e como pré-seleção para a etapa de entrevista. Através da análise dos formulários serão pré-
selecionados até 14 candidatos para participarem da etapa de entrevista. 
2 Entrevista individual, avaliando a disponibilidade de participação nas atividades sem prejuízo das atividades 
curriculares, capacidade de trabalho em equipe, conhecimento sobre os principais agravos da criança em uso das 
tecnologias digitais. 
3 Critérios de desempate: participação anterior em elaboração de obra literária, participação anterior em projeto ou 
artigo sobre segurança infantil. 

 
V. Da Inscrição 

DATA: 07/07/2021 a 10/07/2021 (até 23:59). 
LOCAL: através do link a seguir para formulário eletrônico de inscrição. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJsKyw8k312fY-
HlV10QHIUesNeqtSsRNs0O9UxqaBaN2vg/viewform?usp=pp_url 
 
*para ter acesso ao questionário é necessário estar logado em sua conta institucional da UFJF 
 

VI. Da Seleção  

− Preenchimento do formulário do Google forms (link acima). 
DATA: 07/07/2021 a 10/07/2021 (às 23:59),  
LOCAL: via link informado na inscrição 

− Entrevista:  
DATA: de 13/07/21  
LOCAL: via Google meet 
HORÁRIO: 17 h 
*As entrevistas se darão por ordem alfabética e o horário de cada inscrito bem como o link do Google Meeet serão 
enviados por e-mail. 
 
VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 15/07/21 

LOCAL: Faculdade de Medicina (ufjf.br) 
HORÁRIO: 18 h 

 
 

Juiz de Fora, 05 de julho de 2021. 
 
 
 

ELISABETH CAMPOS DE ANDRADE 
SIAPE 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJsKyw8k312fY-HlV10QHIUesNeqtSsRNs0O9UxqaBaN2vg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkJsKyw8k312fY-HlV10QHIUesNeqtSsRNs0O9UxqaBaN2vg/viewform?usp=pp_url
https://www.ufjf.br/medicina/

