
                                                                      
 
 

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: Ambulatório de Ultrassonografia Cerebral Transfontanelar  

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Medicina 

O coordenador do projeto/programa Elisabeth Campos de Andrade da unidade acadêmica Faculdade 

de Medicina torna público o processo de seleção de discentes de graduação para preenchimento de 

01 vaga de bolsista 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) Ser estudante do curso de Medicina a partir do terceiro período inclusive. 

f) Ter sido aprovado pelo menos na parte teórica da disciplina de Neuroanatomia. 

 

II. Atividades a serem realizadas: 

− O projeto será desenvolvido no setor de Imagem do Hospital Universitário (HU/CAS) da UFJF e através 

de reuniões de forma on line. Serão realizados exames de Ultrassonografia Cerebral Transfontanelar 

em neonatos e lactentes (através de agendamento prévio) no período de 4 horas semanais. 

− Participação nas reuniões semanais do projeto. 

− Acompanhamento da realização de exames de ultrassonografia cerebral transfontanelar no 

HU/CAS/UFJF 

− Acompanhamento e contribuição na anamnese dirigida aos fatores de risco para patologias do sistema 

nervoso central, para a história da gestação, para o período neonatal, para possíveis intercorrências; 

− Participação na elaboração dos laudos ultrassonográficos e na organização do banco de dados;  

− Acompanhamento do esclarecimento aos pais ou responsáveis sobre o resultado do exame. 

− Elaboração de material científico 

− Apresentação e discussão de artigos em reuniões semanais. 

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

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

− 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 3 fases: preenchimento de formulário, entrevista 

individual e prova de conhecimentos.  

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. 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 10 candidatos para participarem da etapa de entrevista. 

2 Entrevista individual, a ser realizada por vídeo conferência através do Google Meet, avaliando a 

disponibilidade de participação nas atividades sem prejuízo das atividades curriculares, capacidade 

de trabalho em equipe, interesse no projeto.  

3 Prova com questões objetivas para avaliação de conhecimentos sobre Ultrassonografia cerebral. 

4 Critérios de desempate: estar cursando período mais adiantado do curso, maior nota na disciplina de 

neuroanatomia, maior IRA.  

 

V. Da Inscrição 

DATA: 12 a 16/07/21 (até às 23:59). 

LOCAL: através do link a seguir para formulário eletrônico de inscrição. Para ter acesso ao questionário é 

necessário estar logado em sua conta institucional da UFJF. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRILGRrRPSCljaNpAg8qKse5SoVZ_LvaAWT-Vx2q9-

CeeKSw/viewform?usp=pp_url 

 

VI. Da Seleção  

− Preenchimento do formulário de inscrição acima. 

− Entrevista:  

DATA: 19/07/21  

LOCAL: via Google meet (via link informado por e-mail no dia da entrevista)  

HORÁRIO: 18:30 h 

As entrevistas se darão por ordem alfabética e o horário de cada inscrito será enviado por e-

mail. 

− Avaliação de conhecimentos: Prova com questões objetivas 

DATA: 20/07/21  

LOCAL: via Google meet (via link informado por e-mail no dia da entrevista)  

HORÁRIO: 17 h 

Material de referência para estudo: Tratado de Ultrassonografia Diagnóstoca – Carol M. RUmack, capítulo 47 

(páginas 1558 a 1566). Disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1SR5auuA_pXU482u5PNCUD8rB5NdWSXFZ/view?usp=sharing 

 

 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 22/07/21 

LOCAL: Faculdade de Medicina (ufjf.br) 

HORÁRIO: 18 h. 

 

 

Juiz de Fora, 05 de julho de 2021. 

 

Elisabeth Campos de Andrade  

SIAPE 1945234 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRILGRrRPSCljaNpAg8qKse5SoVZ_LvaAWT-Vx2q9-CeeKSw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRILGRrRPSCljaNpAg8qKse5SoVZ_LvaAWT-Vx2q9-CeeKSw/viewform?usp=pp_url
https://drive.google.com/file/d/1SR5auuA_pXU482u5PNCUD8rB5NdWSXFZ/view?usp=sharing
https://www.ufjf.br/medicina/

