
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: Prevenindo e tratando o excesso de peso 

O coordenador do projeto: Danielle Guedes A Ezequiel 

UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE MEDICINA DA UFJF torna público o processo de seleção de discentes de graduação para 

preenchimento de 1 VAGA para bolsista e 2 vagas(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) FAZER OU JÁ TER FEITO PARTE DA LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA UFJF 

f) Estar inscrito em no máximo dois projetos de extensão na Endocrinologia  

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Abordagem dos pacientes com excesso de peso elaborando e divulgando materiais educativos e convidando os pacientes para 

formação de um grupo – inicialmente seria de forma remota quinzenalmente, com objetivo de abordagem multidisciplinar sobre 

assuntos de interesse destes públicos em acompanhamento no HU CAS. 

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- divulgação através do Instagram da LIGA- LAEM 

1 - Fazer ou já ter feito parte da atual LIGA ACADÊMICA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA DA UFJF 

2 - PROVA ORAL ATRAVÉS DA PLATAFORMA GOOGLE MEETING- o link será enviado através do e-mail dos participantes 

3 – DESEMPATE PELA NOTA DO IRA 

V. Da Inscrição 

DATA: 15/06/2021 a 21/06/2021. 

LOCAL:  E-MAIL DA prof Danielle Guedes ( daniezequiel@hotmail.com)  

HORÁRIO: qualquer horário 

VI. Da Seleção  

DATA: 22/06/2021 

LOCAL: google meeting- link será enviado por e-mail 

HORÁRIO: 08:00 hs 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 22/06/2021 

LOCAL: Instagram da LIGA- LAEM 

mailto:daniezequiel@hotmail.com


                                                                      
 
 
HORÁRIO: após a prova 

 

 

Juiz de Fora, 15 de 06 de 2021. 

 

 

Prof Danielle Guedes A Ezequiel 

2694710 

COORDENADOR(A) DA AÇÃO DE EXTENSÃO 


