
                                                                      

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA  
PROGRAMAS E/OU PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
 

Aos 22 dias do mês de março do ano de 2021, de acordo com o Edital do PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O 
PROGRAMA DE EXTENSÃO intitulado Arte em Trânsito, devidamente publicado e de acordo com o edital de extensão ao qual a 
ação de extensão supracitada foi submetida e aprovada deu-se início à seleção remota1 do(s) discente(s) para o preenchimento de 
03 vaga(s) para voluntários de graduação.  

Primeiramente, foi constatada a presença de 05 candidato(s) inscrito(s), abaixo listados: 
 

1 Evelyn Gonçalves Azevedo dos Santos  

2 Vitória Pires Nery  

3 Matheus Gomes de Lima 

4 Laura Lima de Souza 

5 Giovana Alves França 

 
Não compareceram 03 candidatos inscritos. 
 
 Após o término do processo seletivo, o coordenador do projeto divulgou o seguinte resultado final: 
 

Classificação Discente de graduação  No de Matrícula Total de Pontos 
1o  Giovana Alves França 202091018 9,0 
2o  Vitória Pires Nery 202097023 8,5 
3o  Evelyn Gonçalves Azevedo dos Santos 201766277A 8,0 
4o  Laura Lima de Souza 202097040 7,5 
5o  Matheus Gomes de Lima 202097046 7,0 

 
 As 03 primeiras candidatas classificadas acima referidas ficam convocadas a assumirem as vagas existentes a partir de 
25 de março de 2021. Estas devem preencher e assinar o Termo de Compromisso disponível no site da Pró-reitoria de Extensão 
e encaminhá-lo a Gerência de Ações de Extensão. Os demais candidatos não classificados não obtiveram aprovação. 
 Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo coordenador do projeto. 
 

 Juiz de Fora, 22 de março de 2021. 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Coordenador do Programa e/ou Projeto 

 
 

 
1 Seguindo as recomendações de distanciamento social, a seleção ocorreu de forma remota utilizando Google Meets. Seguindo as 
informações contidas no edital, cada candidato recebeu no dia 20/03 um e-mail com horário e solicitação de confirmação de 
participação. Por isso na lista de presença seguem os nomes na ordem em que foram entrevistados. 


