UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO
Processo seletivo para bolsista de projeto de extensão:
EDITAL PROEX 11/2019

Em cumprimento ao Edital PROEX 11/2019 vimos por meio deste tornar
pública a abertura de inscrições para a seleção de 2 (dois) bolsistas para atuar
no projeto de extensão “Aliando a Medicina e Nutrição, em busca de uma vida
mais longa e saudável”, sob a coordenação do Professor Dr. Thor Oliveira
Dantas

OBJETIVOS
Geral






Levar conhecimentos de nutrição necessários para a população, visando
a capacitação da mesma, com intuito de melhoria da qualidade de vida;
Aprofundar nosso conhecimento perante diversos temas relacionados a
hábitos alimentares;
Despertar dentro da população o interesse na busca de aprender com
intuito de criar medidas que melhorem a qualidade de vida própria e de
seu entorno;
Levar a comunidade acadêmica problemas encontrados dentro das
nossas intervenções.


Específicos




Fazer levantamento dos principais alimentos consumidos pela população
do Bairro Esperança;
Relacionar os hábitos alimentares com o aparecimento de doenças
crônicas;
Aconselhar, instruir e sanar dúvidas frequentes do público alvo,
relacionados aos temas apresentados;





Convidar outros profissionais de saúde, incluindo aqueles de outras
disciplinas, para fornecer atendimento centrado no público alvo e
compartilhar suas experiências.
Possibilitar a integração de acadêmicos de diferentes cursos da saúde
da UFAC.

1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
As inscrições ocorrerão no dia 15 de maio de 2019.
2. LOCAL E HORÁRIOS
A documentação para inscrição deverá ser entregue na coordenação do curso
de Medicina.
3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Bacharelado em Medicina;
3.2 Não receber qualquer outra bolsa oficial da instituição (monitoria, PIBIC,
PET, dentre outras);
3.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais para o projeto.
3.4 Ser membro efetivo da “Liga Acadêmica de Hematologia do Acre”
4. DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO
a) Se é aluno regularmente matriculado em curso de graduação da Ufac;
b) Comprovante de Conta Corrente ou poupança em seu nome;
c) Endereço residencial, eletrônico e telefones;
d) Não receber nenhuma outra bolsa ou auxílio exceto do Programa
Institucional de Bolsas de iniciação à Docência (PIBID);
e) Não possuir vínculo empregatício com nenhuma instituição pública ou
privada, comprovando através de assinatura de declaração.
f) Histórico Escolar do Aluno com Coeficiente de Rendimento Escolar
5. PROCESSO DE SELEÇÃO
5.1. Coeficiente de Rendimento Escolar, emitido pelo NURCA (Via Portal do
Aluno) (5.0 pontos)
5.2. Serão observados os seguintes critérios de desempate:
a) o semestre mais avançado;
b) o candidato com maior idade.
6. QUANTIDADE E VALOR DAS BOLSAS
6.1 Será oferecida duas vagas, para atuação no período de junho a novembro
de 2019.
6.2 A bolsa a ser paga terá um valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
mensais.

7.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL
7.1 Período de inscrição: 15 de maio de 2019 das 14:00 as 18:00h
7.2 Divulgação do resultado preliminar: 16 de maio de 2019 as 20:00h
7.3 Período para interposição de recursos: 17 de maio de 2019, no horário de
08 às 12hs e das 14 às 17hs, na Secretaria da PROEX.
7.4 Publicação do resultado final: 18 de maio de 2019
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Os alunos selecionados deverão cumprir adequadamente com a
apresentação dos relatórios mensais solicitados pela PROEX.
8.2 - Caso o aluno não cumpra a carga horária estipulada dentro do prazo de
junho à novembro de 2019, ele(a) terá mais um mês para fazê-lo, caso não
consiga, não será fornecido ao mesmo o comprovante da carga total, mas sim,
da carga horária parcial. Aos alunos remunerados o não cumprimento das horas
semanais estipulada ocasionarão no desligamento e/ou devolução da
remuneração do tempo não trabalhado.

Rio Branco - Acre, 13 de maio de 2019

Dr. Thor Oliveira Dantas
Coordenador do Projeto de Extensão

