
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE GRADUANDOS PARA 

PROJETO DE EXTENSÃO  

O coordenador do Projeto de Extensão “COM CIÊNCIA: DA AÇÃO A PRÁTICA NA 

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA CIÊNCIA”, aprovado no Edital nº004/UFSJ/PROEX de 

02 de agosto de 2021, torna público o processo de seleção de discentes de graduação 

para o desenvolvimento do projeto de extensão descrito abaixo:  

Projeto: O projeto visa levar o conhecimento científico para as meninas de escolas 

públicas, de preferência aquelas situadas na periferia, onde a desigualdade social é 

proeminente e a alfabetização científica é baixa, levando em conta que isso influencia nas 

escolhas profissionais das jovens e interesses pessoais das meninas. Por meio do projeto 

iremos permitir que as meninas tenham mais contato com as diferentes áreas de ciência 

e tecnologias e consequentemente desconstruir a cultura onde há um tratamento 

diferenciado entre meninas e meninos. Como resultado, haverá uma grande estimulação 

da inserção de meninas nessas diversas áreas e assim possam competir no mercado de 

trabalho igualmente em relação aos homens.  

 

Plano de Trabalho do Bolsista: 

Fase 1: 3 meses iniciais - Levantamento bibliográfico para identificação dos aspectos 

inerentes à temática e conhecimentos dos espaços de ação do projeto.  

Fase 2: 4 - 6 meses - A segunda fase constitui a etapa de elaboração de material de 

divulgação científica. Com base no levantamento bibliográfico realizado na fase 1, o 

bolsista irá produzir: (1) textos informativos com conteúdo científico capazes de esclarecer 

a população e dissuadir mitos a respeito dos processos científicos e da participação da 

mulher na Ciência; (2) elaboração de palestras que atenderão aos diferentes 

públicos/parceiros do Projeto; Vale salientar que o período proposto aqui se referem 

apenas a produção dos primeiros materiais de divulgação científica, porém após esse 

período, o desenvolvimento desses materiais se dará a qualquer momento de acordo com 

as demandas do Projeto. 

Fase 3: 7 - 12 meses - 1) Ministrar palestras nas escolas de ensino médio da rede pública 

da região e em eventos voltados para o público universitário; 2) Ministrar palestras 

voltadas para a comunidade local. 3) Assessorar as publicações e postagens na 

plataforma digital do Projeto. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO – COM CIÊNCIA: DA AÇÃO A PRÁTICA NA PARTICIPAÇÃO 

DA MULHER NA CIÊNCIA 



 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de graduação em 
Ciências Biológicas da UFSJ;  

A Carga Horária de dedicação ao projeto é de 20h semanais; 

Existe uma (01) bolsa associada ao projeto que será distribuída de acordo com a ordem 
de classificação nesse processo seletivo.  

Os candidatos excedentes poderão participar do programa como voluntários.  

Todos os selecionados que participarem efetivamente das atividades de extensão 
receberão certificado de participação contendo, além da descrição do projeto, a forma de 
participação, e o número de horas dedicadas ao mesmo. 

O candidato deve realizar a leitura prévia do projeto antes de realizar sua inscrição. Link -  

HABILIDADES GERAIS DESEJÁVEIS: 

Boa capacidade de comunicação e facilidade para trabalho em equipe; conhecimentos 
sobre a produção e edição de textos, planilhas, imagens e vídeos. 

SELEÇÃO  
Os candidatos deverão enviar Currículo, Histórico Escolar e Carta de Intenções até dia 
11/02/2022 para o e-mail ricardopsepini@ufsj.edu.br. Deve-se fazer menção ao nome do 
projeto no “assunto” do e-mail.   

O processo de seleção será desenvolvido em duas fases:  

FASE 1: análise de currículo, Histórico Escolar – por meio do Coeficiente de Rendimento 
- CR; análise de carta de intenções redigida pelo candidato informando as razões do 
interesse pelo projeto, disponibilidade de tempo semanal e as principais habilidades.  

FASE 2: Entrevista via videoconferência. Os selecionados na Fase 1 serão informados via 
e-mail da data/hora das entrevistas. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Os critérios do processo seletivo são: Disponibilidade de tempo conforme necessidade 
do projeto; Maior Coeficiente de Rendimento - CR; Currículo; habilidades e interesse 
pelo projeto descritos na Carta de Intenções.  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão divulgados via e-mail para cada candidato individualmente. 

A seleção será válida para o período de março de 2022 à março de 2023.  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

PROCESSO SELETIVO 

mailto:ricardopsepini@ufsj.edu.br


 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador.  

 

São João del-Rei, 28 de janeiro de 2022 

Ricardo Pereira Sepini  

Coordenador 

 

 


