UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
E D I T A L N° 01/2019 - PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CURSO DE
EXTENSÃO – MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCOS POR MEIO DO APLICATIVO
ÁLEA
A Coordenação do Curso de Extensão “Mapeamento de Áreas de Riscos por Meio do
Aplicativo Álea “ da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), torna público a
abertura do processo de inscrição para o preenchimento de vagas no curso
"Mapeamento de Áreas de Riscos por Meio do Aplicativo Álea", o qual obedecerá às
normas e às instruções deste Edital. O Aplicativo Álea é resultado de ações de Extensão
entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
(3º Comando Operacional) visando adoção de políticas públicas em mapeamento e
gestão de riscos.
1. Curso
1.1 O curso terá a duração de seis semanas e será conduzido na modalidade à
distância, com duração de 6 semanas.
1.2 O curso de “Mapeamento de Áreas de Riscos por Meio do Aplicativo Álea” tem
início previsto para o dia 14 de outubro de 2019, no ambiente virtual de
aprendizagem “Moodle” - UFJF/CEAD.
1.3 O curso será totalmente gratuito.
1.4 O participante somente receberá certificação de participação se concluir todas as
atividades obrigatórias do curso, com aproveitamento mínimo de 70% dentro dos prazos
definidos nas atividades.
1.5 O Participante deverá possuir acesso à internet por meio de computador ou
dispositivo móvel.
1.6 É desejável que o participante possua dispositivo móvel com sistema Operacional
IOS (versão > 10) ou Android (Versão > 5) e 1Gb Memória RAM
2. Vagas e Critérios
2.1 Serão disponibilizadas 500 (quinhentas) vagas para o curso Mapeamento de Áreas
de Riscos por Meio do Aplicativo Álea. A distribuição de vagas ocorrerá na seguinte
ordem de prioridades:
I. Corpo de Bombeiros de Minas Gerais: 350 vagas para os servidores ativos,
designados pelo comando da corporação;
II. Servidores Públicos que atuam com atividades de Proteção e Defesa Civil nas três
esferas de governo, Professores das Redes de Ensino Pública e Privada, Integrantes
dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e Comunidade em Geral: 150
vagas à serem preenchidas em ordem de inscrição.
2.2 É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do formulário
de inscrição. O ato de inscrição implica em reconhecimento e aceitação pelo candidato
de todas as condições previstas neste Edital."
2.3 Após o preenchimento do formulário, o candidato receberá imediatamente um e-mail
de confirmação de inscrição, caso não receba, deverá enviar um e-mail para
projeto.mapeamento@engenharia.ufjf.br informando nome completo e CPF para
verificação.
3. Requisitos
O candidato deve preencher corretamente todos os campos do formulário de inscrição.
4. Inscrições
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4.1 As inscrições serão realizadas pela internet no link: www.ufjf.br/sistemaalea/ do
dia 09 de setembro até o dia 30 de setembro de 2019.
4.2 Os candidatos que tiverem qualquer dúvida ou dificuldade sobre os procedimentos
para inscrição, podem entrar em contato com os instrutores e tutores do curso pelo email projeto.mapeamento@engenharia.ufjf.br ou telefone (32) 2102-6898.
5. Seleção e Resultado
5.1 Até o dia 14 de outubro de 2019 os candidatos selecionados receberão por e-mail
orientações para a realização do primeiro acesso na Plataforma Moodle. Uma lista dos
selecionados estará disponível também no site www.ufjf.br/sistemaalea .
5.2 O candidato selecionado deverá obrigatoriamente fazer login de acesso ao menos
uma vez no ambiente virtual Moodle (https://ead.ufjf.br) de 14 de outubro até o dia 18
de outubro de 2019 para que seja confirmada a sua participação no curso.
5.3 No caso do candidato selecionado não realizar o primeiro acesso na plataforma no
prazo descrito no item 5.2, o mesmo terá sua inscrição cancelada.

6. Cronograma
Cronograma de Atividades

Inscrição

09/09/2019 a 30/09/2019

Resultado

14/10/2019

Início do curso

14/10/2019

Término do curso

25/11/2019

7. Considerações finais
Os casos omissos neste edital serão avaliados e julgados pela coordenação do curso
de extensão.

Juiz de Fora, 05 de setembro de 2019.

Profa. Gislaine dos Santos / Prof. Jordan Henrique de Souza
Coordenação do Curso de Extensão
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