EDITAL DE SELEÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS
PROJETO VIVA COQUEIROS - 2022/2
O projeto Viva Coqueiros, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), informa a toda
a comunidade acadêmica que estão abertas as inscrições para a seleção de voluntários durante
o período de 04/09/2022 a 11/09/2022.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Viva Coqueiros é um projeto estudantil interdisciplinar, sem fins lucrativos e de
caráter extensionista, com financiamento da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE). Tem como parte estruturante para a sua realização, a parceria com o Centro
de Vivência Agroecológica (CEVAE) Coqueiros, que potencializa a troca de vivências
e de conhecimento com os residentes do bairro e das proximidades. O projeto pretende
evidenciar a importância da abordagem interprofissional, da construção coletiva do
conhecimento e da avaliação das percepções de saúde de cada usuário, das redes de
atenção à saúde, realizando intervenções que forem identificadas como proveitosas e
valorizando os depoimentos e as histórias dos indivíduos incorporados ao projeto;
1.2 As ações do Viva Coqueiros envolvem atividades realizadas no Parque CEVAE
Coqueiros, localizado na região Noroeste de Belo Horizonte. Entre as atividades
previstas, estão oficinas, rodas de conversa, mutirões de plantio coletivo, ações de
saúde e a construção de uma rede de memórias do CEVAE e das lideranças do bairro;
1.3 As atividades realizadas serão comunicadas previamente em um cronograma
divulgado pela coordenação do projeto;
1.4 O projeto prevê a inserção em projeto(s) e evento(s) de extensão cadastrado(s) no
Sistema de Informação da Extensão (SIEX) da UFMG, tal como a elaboração de
trabalhos científicos e a participação em eventos;
1.5 Aos voluntários do Viva Coqueiros caberá a participação, durante quatro meses
nas atividades com início em de setembro de 2022 e previsão de término no início de
dezembro de 2022.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Poderão se inscrever estudantes regularmente matriculados em quaisquer
respectivos cursos da UFMG ou de outra instituição de ensino superior: Biomedicina,
Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, História, Medicina, Museologia, Musicoterapia, Nutrição, Odontologia,
Psicologia e Terapia Ocupacional;
2.2 As inscrições ocorrerão entre os dias 04/09/2022 a 11/09/2022;
2.3 As inscrições serão realizadas através do formulário:
https://forms.gle/7YET7LR3Kwfu7nti8
2.4 Para efetivar a inscrição, os interessados devem informar adequadamente
todas as informações requisitadas no formulário, incluindo o envio do comprovante
de matrícula para o semestre atual;
2.5 A entrevista será feita pelo aplicativo Google Meets no dia 12/09/2022, agendada
de acordo com a disponibilidade de turno assinalada no formulário de inscrição;
2.6 Todos os inscritos serão informados previamente por e-mail a respeito do horário
da entrevista;
2.7 A entrevista é um processo classificatório e, em caso de ausência não justificada,
não será feito outro agendamento.

3. DAS VAGAS
3.1 Serão ofertadas 12 vagas, sendo um máximo de 2 vagas, (30%), para estudantes
de outras Instituições de Ensino Superior dos cursos descritos no item 2.1;
3.2 As vagas remanescentes, em casos de desistência, poderão ser preenchidas através
de listade espera constituída a partir da seleção realizada.

4. DOS REQUISITOS
4.1 Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da área da saúde
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e dos demais cursos citados no item 2.1;
4.2 Possuir disponibilidade de participação nos encontros agendados aos sábados, que
ocorrem com um intervalo mínimo de 15 dias no Parque CEVAE Coqueiros, a partir
de setembro de 2022;
4.3 Possuir disponibilidade de 2 horas semanais para realizar atividades voltadas ao
Instagram e demais mídias do Projeto e para o planejamento de outras ações, como
divulgação de eventos e elaboração de trabalhos científicos, em período flexível;
4.4 Possuir disponibilidade para participação em pelo menos 85% das atividades.

5. DA SELEÇÃO
5.1 A inscrição deverá ser realizada conforme as informações fornecidas no item 2 do
presente edital;
5.2 Serão selecionados para participarem como voluntários os estudantes que
atingirem maior pontuação, segundo os seguintes critérios:
a. Análise de experiências relacionadas aos temas de interesse do projeto;
b. Análise das respostas sobre interesses e expectativas;
c. Disponibilidade para participar das atividades.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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6.1 Não será permitido o trancamento para reingresso posterior;
6.2 Todas as questões e dúvidas envolvendo o projeto deverão ser comunicadas por email;
6.3 O presente edital entra em vigor a partir de sua data de publicação.

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2022
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