
Carta à Equipe da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) da UFVJM 

 

Prezados Pró-reitor Marcus Vinicius Carvalho Guelpeli, Diretor de Extensão Flávio Cesar Freitas 

Vieira e Diretora de Cultura Cristiane Tolentino Machado e demais membros da Equipe PROEXC, nossos 

cordiais cumprimentos. 

Gostaríamos, num primeiro momento, de agradecê-los e parabenizá-los pela elaboração e 

desenvolvimento das atividades do Edital PROEXC 05/2020 no enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Um edital que tem seu mérito indiscutível e que foi elogiado por toda a comunidade acadêmica. 

O "Edital das Máscaras", como é conhecido, vem chegando ao seu final! E, podemos afirmar que será 

concluído com sucesso, visto que alcançou os objetivos traçados logo em seu início. No total, foram 

produzidas 18 mil máscaras de tecido para proteção à COVID-19, sendo distribuídas para as 

comunidades interna e externa à UFVJM. 

Os 20 alunos bolsistas contemplados mostraram excelência na confecção das máscaras desde o início 

das atividades. Todos buscaram atender as mais atuais recomendações da OMS, assim como 

auxiliaram no desenvolvimento de um molde mais adequado possível para as máscaras. Além disso, 

os materiais utilizados foram de ótima qualidade e todos aprovados pela fiscalização da Equipe 

PROEXC durante o recebimento. Vale comentar também que, não houve nenhum incidente em 

relação ao prazo de entrega das máscaras. Todos os alunos respeitaram as datas estipuladas. Algumas 

imagens das entregas das máscaras pelos alunos bolsistas podem ser conferidas no Anexo I deste 

documento. 

Com um cunho bastante social, o Edital PROEXC 05/2020 pôde contribuir com a comunidade externa 

à UFVJM. Foram várias instituições beneficiadas com as máscaras confeccionadas ao longo destes 

três meses de atividades. Entre elas: Secretaria Municipal de Promoção Social, de Janaúba; Abrigo 

Frei Anselmo e APAE, de Unaí; Projetos Casa, Aviva, Juntos Fazendo o Bem de Teófilo Otoni; Asilo 

Frederico Ozanam, Associação Pão de Santo Antônio, Casa Lar e Presídio, de Diamantina; Secretaria 

de Saúde de Palmópolis; etc. E esse caráter assistencialista do projeto é algo de se destacar e de muito 

orgulho para todos os envolvidos. Foram vários e vários relatos de pessoas assistidas que apresentam 

um alto grau de vulnerabilidade e que só agora poderão contar com esse item para proteção à COVID-

19. Algumas imagens destas entregas à comunidade externa se encontram no Anexo II deste 

documento. 

Ainda, o edital tinha como objetivo também atender a comunidade interna da UFVJM. Assim, diversos 

setores da instituição fizeram solicitação de máscaras à PROEXC e já tiveram seus pedidos atendidos. 

Cabe destacar que, apesar das aulas terem sido retomadas há pouco tempo e de maneira remota, 

vários servidores e colaboradores terceirizados da UFVJM continuam realizando suas atividades de 

maneira presencial e necessitam usar máscaras como medida de prevenção para proteção à COVID-

19. A entrega dessas máscaras a setores da comunidade interna da UFVJM, como PROGEP, PRPPG, 

Fazendas Experimentais, Campi Janaúba e Unaí, PROACE, ICET, FIH, Sistema de Bibliotecas, Reitoria, 

PROAD, FACET, etc. também foram registradas e estão ilustradas no Anexo III deste documento.  

Desta forma, visto todos os benefícios citados anteriormente que o Edital PROEXC 05/2020 vem 

trazendo para os próprios bolsistas e comunidades externa e interna da UFVJM, vimos por meio deste 

documento solicitar prorrogação deste por, pelo menos, mais três meses. Assim, os bolsistas ainda 

desenvolveriam atividades nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, ou seja, até 



quando o período de ensino remoto emergencial foi implantado pela UFVJM e que eles poderiam 

estar desenvolvendo os trabalhos de confecção de suas próprias casas.  

A lista com os diversos fatores para esse pedido de prorrogação do edital vai além dos já comentados 

neste documento e, para que isso fique ainda mais claro, seguem os pedidos de cada um dos 20 alunos 

e suas próprias justificativas pessoais para apreciação da Equipe PROEXC: 

 

1. Boa noite! Chamo-me Adriana da Silva Souza e sou discente participante do edital 05 da confecção das 

máscaras. Gostaria de pedir que se possível o edital fosse prorrogado, pois financeiramente pude ajudar a 

minha família neste tempo tão difícil de pandemia, e ainda vale ressaltar o movimento por um bem muito 

maior, onde várias pessoas e instituições foram beneficiadas com este projeto. Gostaria de salientar como 

exemplo a minha região de Janaúba onde tem vários bairros de extrema pobreza, e com a doação das 

máscaras para a nossa prefeitura, a mesma montou kits com álcool e as máscaras doadas para a comunidade 

carente da Vila Nova dos Poções. Foi uma ação muito importante e bonita e muitas pessoas parabenizam a 

nossa universidade pela importe colaboração. 

Autor: Adriana da Silva Souza  

Campus: Janaúba 

 

2. Prezados, venho por meio deste e-mail, se possível solicitar a prorrogação do edital 05/2020, referente a 

entrega de mascaras para a Universidade. Este edital proporcionou que, nos estudantes mesmo estando 

afastado de nossos projetos de pesquisa e da atividade acadêmica, que contribuíssemos para o enfretamento 

da Covid em nossa região, ajudando diversas pessoas em várias instituições. A UFVJM nesse projeto teve 

um papel fundamental, que foi colocado na sociedade, imagina quantas contaminações de Covid 

conseguimos evitar ou até mesmo vidas salvas. Acredito que devemos continuar colaborando em nossa 

sociedade, proporcionando a continuidade desse edital ou surgimento de um outro edital que tenha em vista 

o enfretamento do Covid em nossa comunidade, do qual é uma região conhecida pela pobreza e falta de 

recursos/investimentos. Desde já agradeço, pela atenção!  

Autor: Donizeti Camargos Ferreira Junior 

Campus: Teófilo Otoni 

 

3. Boa noite. Gostaria de saber se o edital das máscaras será prorrogado, tenho interesse em continuar a 

confecção das mesmas porque além do prazer em ajudar as pessoas num momento de pandemia com muita 

desigualdade social, o dinheiro tem me ajudado demais com as despesas aqui em casa, meus pais são idosos 

e somente meu pai é aposentado, tenho uma filha de 12 anos que crio sozinha. Desde já agradeço e aguardo 

o retorno. 

Autor: Josiane Silva 

Campus: Diamantina 

 

4. Boa noite! Depois deste último lote, será possível prorrogação de mais lotes, ou abertura de um novo edital. 

Com o mesmo objetivo! 

Autor: Alysson Miranda 

Campus: Teófilo Otoni 

 

5. Boa noite, Eu Iara Rosa de Souza discente do campus Janaúba, e atualmente participando do edital 05/2020 

da PROEXC, que se trata da confecção de máscaras de tecido de acordo com as normas da OMS para 

doação, em especial para as comunidades carentes. Com isso, já que estamos no último mês de realização 

do projeto, gostaríamos de solicitá-los uma prorrogação do edital. Pois, o projeto está sendo de grande valia 

para nos discentes, principalmente agora nesse momento em que estamos passando, pois além de nos ajudar 

financeiramente e de suma importância no combate da COVID-19 na sociedade. 

Autor: Iara Rosa de Souza 

Campus: Janaúba 

 

6. Me chamo Marcos Adriano Araújo Sampaio, sou bolsista do edital 05 e gostaria muito fosse prorrogado, 

pois o mesmo está sendo de estrema importância durante essa pandemia. 



Autor: Marcos Adriano Araújo Sampaio 

Campus: Diamantina 

 

7. Olá boa noite, gostaria de saber se poderíamos continuar fazendo as máscaras. Grata. 

Autor: Sonia Ramos 

Campus: Janaúba 

 

8. Boa noite, sou Thiago Manoel Silva de Souza, bolsista no edital 05/2020 e seria de grande valia para mim 

que o mesmo fosse prorrogado, haja vista essa bolsa tem sido de uma enorme utilidade para eu conseguir 

me manter com as despesas diárias e auxiliar nas despesas de casa. Desde já peço que avalie não só a minha, 

mas a situação de outros bolsistas que acredito eu também estar enfrentando defronte à dessa pandemia. 

Desde já, agradeço. 

Autor: Thiago Manoel Silva de Souza 

Campus: Janaúba 

 

9. Olá! Sou bolsista do edital 05, e venho por meio deste email, pedir a prorrogação desse edital. Como ainda 

enfrentamos a pandemia seria uma forma de continuar beneficiando esta região. Gostaria de parabenizar 

toda equipe da proexc que fez não mediu esforços em ajudar a comunidade e os estudantes que tanto 

precisam de uma renda. Nada melhor que um trabalho justo e honesto para ajudar a comunidade. 

Autor: Mathaus Henrique 

Campus: Janaúba 

 

10. Boa noite, meu nome é Luciana Araújo Lima, sou bolsista do edital 05, no qual os alunos selecionados 

confeccionam máscaras para prevenção ao Covid-19. Desde já agradeço a oportunidade de fazer parte desta 

grande ação, que além de ajudar a comunidade distribuindo máscaras gratuitas, está ajudando os bolsistas 

também, sei que assim como eu, muitos dos meus colegas têm a possibilidade de ajudar em casa nas 

despesas. Venho por meio deste, pedir que se for possível a prorrogação do projeto, para que as pessoas 

continuem tendo acesso a máscaras gratuitas e assim também ajudando quem é bolsista. 

Autor: Luciana Araújo Lima 

Campus: Janaúba 

 

11. Boa noite, sou bolsista do edital 05 de fabricação de máscaras para o combate ao COVID-19, e gostaria de 

ressaltar que esse projeto tem ganhando enormes proporções quanto na melhora e ajuda as pessoas 

carentes, vivemos em uma fase do nosso país que se não ajudarmos uns aos outros nesse momento tão 

complexo e perturbado, deixaremos que a retire de nós mesmo a humanidade e empatia pelo próximo.  

Sem mais delongas, venho por meio deste e-mail pedir em nome dos meus colegas, a iniciativa do 

prorrogamento do projeto, que realmente tem sido impacto positivo nas comunidades e sociedade no geral. 

Agradeço desde já, esta oportunidade de crescimento e ajuda que vocês da Proexc têm feito por nós alunos, 

que se não fosse isto, com certeza muitos de nós estaríamos com dívidas e aluguéis em repúblicas atrasados. 

Atenciosamente 

Autor: Hygo Nadabe Ramos Rodrigues 

Campus: Diamantina 

 

12. Boa noite!!! Sou Iara Caroline Ferreira Lacerda bolsista do edital 05/2020 o qual confecciona máscaras 

para o enfrentamento ao Novo Corona Vírus. Tendo em vista que os casos de contaminação pelo novo corona 

vírus ainda são altos no pais venho por meio deste pedir a prorrogação desse edital o qual não ajuda somente 

a mim, mas inúmeras pessoas que são contempladas com as doações das máscaras. Att:  

Autor: Iara Lacerda  

Campus: Janaúba 

 

13. Bom dia! Venho por meio deste solicitar um possível prolongamento do edital PROEXC 05/2020, pois é de 

conhecimento geral que a pandemia assola toda população mundial, e tendo em vista esse aspecto as 

máscaras se tornam um importante aliado para o enfrentamento desta terrível situação, além de ajudar 

financeiramente os discentes (e familiares) contemplados pelo edital.  

Autor: Bruno Rocha 

Campus: Diamantina 



 

14. Meu nome é Karolaine, sou bolsista do edital 05, gostaria que o edital fosse prorrogado, pois o mesmo vem 

ajudando a beneficiar diversas famílias com situação de vulnerabilidade baixa no enfrentamento ao novo 

corona vírus.  

Autor: Karolaine Freitas 

Campus: Diamantina 

 

15. Boa noite! Tudo bem? 

Sou bolsista do edital 05 e gostaria que o edital fosse prorrogado por conta da pandemia, O edital está 

contemplando várias famílias com situação vulnerável que não tem condições de comprar máscaras. 

Autor: Kauani Freitas 

Campus: Janaúba 

 

16. Boa noite, sou bolsista do edital 05 e venho por meio desse e-mail demonstrar meu interesse na prorrogação 

do edital até o final do ano, uma vez que todos estão passando por uma situação difícil e essa oportunidade 

salvou muitos de não passar necessidade até aqui. Com o fim do edital agora e ainda em meio a pandemia, 

muitos não terão como pagar alugueis e demais contas da residência, fora a alimentação que subiu de forma 

abusiva. Contamos com a colaboração e ajuda de vocês para continuarmos firmes até o final do ano e todos 

bem fisicamente e psicologicamente. Desde já, obrigada! 

Autor: Eliete Silva 

Campus: Janaúba 

 

17. Boa tarde 

Sou bolsista do edital 05 e gostaria que o edital fosse prorrogado, visto que ainda estamos em pandemia e o 

projeto está sendo de grande ajuda. Mas, além do dinheiro da bolsa ser muito importante e estar ajudando 

muito, as máscaras doadas são eficazes e contribuem para a proteção da sociedade.  

Desde já, obrigada.  

Autor: Ana Flavia 

Campus: Diamantina 

 

18. Boa noite, meu nome é Jonas Siqueira Gomes, sou discente do curso BCeT- Campus Janauba e bolsista do 

edital 05 da Proexc. Venho através deste email relatar sobre a ajuda que este edital tem me dado nessa 

pandemia pois estou desempregado e logo que começou a pandemia, minha esposa foi demitida, e o recurso 

tem ajudado custear nossa sobrevivência. Estou fabricando as máscaras dentro de todos critérios ora ter 

um produto bom e que possa ajudar pessoas nessa crise que o país está passando. Gostaria de pedir que 

este edital fosse prorrogado por esses motivos que venho lhes passar, que possam analisar estas informações 

e nos dar uma resposta vindoura. 

Desde já agradeço a compreensão, obrigado. 

Autor: Jonas Siqueira Gomes 

Campus: Janaúba 

 

19. Boa tarde, através deste email gostaria de informar que tenho interesse em permanecer no edital 005 da 

Proexc! Sou aluna do curso de Sistemas de Informação e este edital tem me permitido trabalhar junto de 

minha mãe, ela é costureira e juntas estamos confeccionando as máscaras que têm ajudado muito na nossa 

renda durante o período difícil de pandemia que estamos vivendo. Visto que tem sido de importante ajuda, 

não só para mim, mas para os demais alunos, e que a pandemia, infelizmente, ainda continua e as máscaras 

ainda são necessárias, gostaria de pedir que o edital fosse prorrogado por mais tempo. Obrigada.  

Autor: Anna Carolina Rodrigues de Oliveira 

Campus: Diamantina\ 

 

20. Sou bolsista do edital 05/2020 e venho por este declarar meu interesse que edital seja prorrogado! 

Autor: José Lacorderio Moreira Neto 

Campus: Teófilo Otoni 

 



Ainda, caso haja necessidade encaminhamento deste pedido para o Coexc, pedimos mais uma vez aos 

conselheiros que analisem a situação com muito carinho e atenção, assim como também fizeram na 

aprovação deste edital. 

Por fim, ressaltamos novamente que já estamos muito felizes com os resultados alcançados pelo 

"Edital das Máscaras". Entretanto, a sensação é de que mais ações ainda podem ser realizadas, 

levando máscaras a outras comunidades carentes e instituições onde a UFVJM se encontra e a outros 

setores da própria UFVJM que ainda não tiveram sua solicitação atendida pela PROEXC. E, estamos 
todos (os 20 alunos bolsistas do Edital PROEXC 05/2020), dispostos a continuar nessa empreitada 

em prol do enfrentamento do Novo Coronavírus. 

Somos gratos desde já pela atenção dispensada e nos encontramos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

 

Janaúba, Diamantina, Teófilo Otoni, 23 de setembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

Adriana da Silva Souza 

Alysson Miranda  

Ana Flavia  

Anna Carolina Rodrigues de Oliveira  

Bruno Rocha  

Donizeti Camargos Ferreira Junior  

Eliete Ferreira Silva 

Hygo Nadabe Ramos Rodrigues 

Iara Caroline Ferreira Lacerda 

Iara Rosa de Souza 

Jonas Siqueira Gomes 

José Lacorderio Moreira Neto  

Josiane Cristina Silva 

Kaoania de Freitas Pereira 

Karolaine de Freitas Pereira 

Luciana Araújo Lima 

Marcos Adriano Araújo Sampaio 



Mathaus Henrique da Silva Alves 

Sonia Ramos da Cruz 

Thiago Manoel Silva de Souza 

Prof. Jáder Fernando Dias Breda (Chefe da DEPEX – Campus Janaúba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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