
 

Resultado final - Edital 04/2018 - Projetos de Extensão para o Programa Boa Vizinhança - campus Juiz de Fora 

TITULO Nota 
Bolsas 

Alocadas 
Voluntários 
Graduação 

Voluntário 
Pós-Grad. 

Voluntário 
Júnior 

Valor 
alocado 
Custeio* 

Valor alocado 
Capital 

Vem brincar: atividades ludopedagógicas no Instituto Profissional Dom Orione 100 2 1 - - - - 

Semeando o Futuro 100 2 2 - - - - 

Moradia Legal no Entorno da UFJF 99 2 10 - - - - 

OFICINAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ESCRITOS PARA ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 99 2 2 - - - - 

Só letrando: práticas motivadas e contextualizadas de leitura, produção e análise de 

textos 97 2 2 - - 250,00 - 

Projeto Aprender para Prevenir: A educação ambiental no contexto das crianças do 

ensino fundamental 96,5 2 6 - - 1500,00 - 

QualificAção Boa Vizinhança 96,25 2 4 - - 265,20 2100,00 

APITO JOVEM 95,15 2 - - - - - 

Prevenção primária e manejo de queimaduras - a importância na formação médica. 92 1 7 - - - - 

Dom da Bola 90,45 2 - - - 1477,00 2800,00 

Contos de Mitologia 89,25 2 2 - - 1273,00 - 

Ginástica Para Todos na Obra Social Santa Catarina 89,2 2 2 - - 108,00 3494,00 



 

 

Observações:  

 

* O valor de custeio alocado corresponde ao total solicitado em diárias, passagens áreas, passagens rodoviárias,  uso de veículo oficial e materiais de 

consumo (almoxarifado).  Ressalta-se que, conforme edital, é vedada a transferência de valores entre as rubricas solicitadas 

Para fins de alocação de recursos de capital ou custeio, em caso de empate na nota obtida foram utilizados os critérios estabelecidos no edital a saber: maior 

nota obtida nos seguintes quesitos, em ordem decrescente: relação com a sociedade e impacto social; relação com o projeto pedagógico do curso dos 

discentes a serem vinculados à proposta; maior titulação do coordenador da proposta; maior tempo em exercício do coordenador na UFJF. 

 
Procedimentos para entrega do processo físico e seleção de bolsistas e voluntários: 
 
As propostas aprovadas no âmbito deste edital deverão ser entregues em forma de processo físico, a ser aberto na secretaria da unidade acadêmica ou 
administrativa do coordenador, contendo os seguintes documentos na ordem abaixo: 
 

Campus Tour (Tour pelo campus): a inclusão social pelo lazer para jovens do bairro Dom 

Bosco via visitação a equipamentos de lazer da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) 89 2 1 - - 668,00 - 

Conhecimento histológico além dos muros da Universidade 88,5 2 - - - 606,00 3500,00 

UFJF transformadora 88 2 - - - - - 

Agroecologia, hortas comunitárias e bem viver 86,15 2 - - - - - 

Na vizinhança da Filosofia: o pensar qua abre ao mundo 86 1 - - - 1428,00 - 

BRINQUEDOTECA: LÚDICO E POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 85,05 2 - - - 309,00 431,00 

DOMINGO NO CAMPUS 85 2 2 - - - - 

Comunidade Saudável 83,6 2 1 - - - - 



 
a) Capa e folha de abertura de processo; 
b) Formulário do projeto de extensão aprovado, a ser impresso no SIGA-Extensão; 
c) Termo com assinaturas para submissão da proposta, a ser impresso no SIGA-Extensão na guia SUBMISSÃO; 
d) Carta(s) de anuência do(s) parceiro(s) externo(s) indicados, a ser(em) impressa(as) no SIGA-Extensão na guia SUBMISSÃO, se for o caso; 
e) Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, se for o caso, a ser impressa no SIGA-Extensão na guia SUBMISSÃO; 
f) Planos de trabalho de bolsistas de extensão de graduação, de voluntários de extensão de graduação, de voluntários de extensão de pós-graduação e de 
voluntários de extensão júnior (ensino médio), disponíveis na guia Descrição, nos itens “Planos de Trabalho para Bolsistas Graduandos” e “Plano de 
Trabalho para Voluntários”; 
g) Documentação completa de seleção de bolsistas e voluntários, contendo edital, ata, folha de inscrição e termos de compromisso. Os modelos de tal 
documentação estão disponíveis na página http://www.ufjf.br/proex/formularios/, item 6; 
h) Planilha de solicitação de apoio, devidamente preenchida, a ser impressa no SIGA-Extensão na guia “APOIO - PROEX”, em casos de solicitação de apoio 
em serviços de custeio e/ou cessão de equipamentos; em caso de propostas contempladas com recursos de custeio e/ou capital.  
i) Em caso de indicação de instituições como parceiras externas, memorando assinado e direcionado à PROEX, solicitando dispensa de chamamento público 
pelo fato de o parceiro externo atender às seguintes exigências: ser instituição/empresa pública ou instituição privada sem fins lucrativos e que tenha 
manifestado a demanda previamente. Nos demais casos, torna-se necessária publicação de edital de chamamento público para seleção de parceiros 
externos. 
 
O processo físico com toda a documentação deverá ser entregue: 
 
De 20 de agosto a 06 de setembro de 2018, para que os bolsistas e voluntários sejam cadastrados no mês de setembro; 
 
De 10 a 30 de setembro de 2018, para que os bolsistas e voluntários sejam cadastrados no mês de outubro; 
 
Os coordenadores que entregarem o processo físico do projeto de extensão e a documentação de seleção e indicação de bolsistas e voluntários no segundo 
prazo indicado concordam expressamente com a redução de um mês na vigência da bolsa. 
 
Os bolsistas e voluntários só serão cadastrados a partir da entrega do processo físico do projeto aprovado, com documentação completa.  
 
O processo físico deverá ser entregue na Gerência de Ações de Extensão, localizada na Pró-Reitoria de Extensão, no prédio da Reitoria. 
 
A vigência das propostas aprovadas no âmbito deste edital é de setembro de 2018 a fevereiro de 2020.  
 

http://www.ufjf.br/proex/formularios/

