UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO DESPORTO – CCSD

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DO PROJETO DE EXTENSÃO:
“Bem Cuidar: cuidados psicoemocionais na atenção a gestantes e puérperas”.

1. PREÂMBULO
Em cumprimento ao Edital PROEX 11/2019, a coordenação do Projeto de Extensão
intitulada “Bem Cuidar: Cuidados psicoemocionais na atenção a gestantes e
puerpério” torna público a abertura de inscrições para seleção de bolsista para
atuar nas ações de extensão nos termos deste Edital.
2. DAS DISPOSIÇÕES DAS BOLSAS
Este edital disponibiliza as seguintes vagas:
a) 02 (duas) para estudantes bolsistas do curso de Medicina;
3. OBJETIVOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO
3.1 Objetivo geral:
− Desenvolver ações que promovam o bem-estar psicoemocional de gestantes
e puérperas cadastradas na Unidade Básica de Saúde Luana de Souza
Freitas, no bairro Conquista, Rio Branco – AC;

3.2 Objetivos Específicos:
− Caracterizar o perfil socioeconômico e de saúde das gestantes e puérperas
acompanhadas pela Unidade Básica de Saúde;
− Orientar as gestantes e puérperas no sentido de aumentar o conhecimento
sobre a ocorrência de problemas psicoemocionais e principais formas de
manejo, tais como: depressão pós-parto e baby blues;
− Cooperar junto aos profissionais de saúde, para a atenção integral e
humanizada da mulher no ciclo gravídico-puerperal;
− Proporcionar uma escuta ativa, qualificada, de modo a oferecer um suporte
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à mulher grávida e/ou puérpera, valorizando suas queixas para o
direcionamento das ações;
− Ampliar o conhecimento dos acadêmicos sobre gestação, parto e puerpério,
assim como o manejo desses casos.
4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas no período de 15 a 16 de maio de 2019.
5. DO LOCAL DE INSCRIÇÃO:
As inscrições deverão ser enviadas para o e-mail crisufac@yahoo.com.br, até as
21h, do dia 16 de maio de 2018, horário local do Acre; especificar no assunto do
email: “Inscrição Projeto de Extensão – Bem cuidar (...) – nome do candidato –
período que está cursando; os alunos devem enviar os documentos num pdf único.

6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:
6.1 Estar matriculado e cursando regularmente o 3º período do curso de Medicina,
ou período superior;
6.2 Não receber qualquer outro tipo de remuneração na forma de bolsa de
programas oficiais, isto é, oriunda de recursos desta IFES, CAPES ou algum órgão
da União;
6.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais;
6.4 Não ter nenhum vínculo empregatício;
6.5 Não estar vinculado a outros projetos;
6.6 Apresentar comprovante de conta corrente (individual) ou poupança em seu
nome;
6.7 Comprovar endereço residencial e disponibilizar o eletrônico e telefones de
contato;
6.8 Ter vivência prática, na atenção às gravidas e puérperas, como por exemplo, já
ter participado da realização de pré-natal.
6.9 Atenda aos critérios referentes ao bolsista remunerado de acordo com edital
PROEX 11/2019.
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7. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
7.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo I);
7.2 Cópias do comprovante de matrícula do semestre letivo;
7.3 Cópia do histórico escolar atualizado, com coeficiente de rendimento geral;
7.4 Cópia do currículo lattes atualizado ou currículo vitae (CV);
7.5 Carta de Intenção para participar da presente extensão.
8. DO PROCESSO SELETIVO
A seleção será realizada mediante os seguintes critérios:
8.1. Coeficiente de Rendimento Escolar (3.0 pontos);
8.2 Currículo (2.0 pontos);
8.3 Carta de intenção (4.0 pontos);
8.4 Conhecimento prático na área supracitada (1.0 ponto).
8.5 Serão observados os seguintes critérios de desempate:
a) maior coeficiente de rendimento;
b) o candidato com maior idade;
c) estar em período mais avançado.
8.6 O candidato que não entregar todos os documentos exigidos no presente edital
terá sua inscrição indeferida.

9. DO RESULTADO
9.1. O resultado será divulgado no site da UFAC (http://www.ufac.br).
10. CRONOGRAMA
Atividade

Data

Divulgação do edital

14/05/2019

Período de inscrição

15 a 16/05/2019

Resultado final

17/05/2019

Cadastro dos bolsistas

17 a 19/05/2019
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11. DO RECEBIMENTO DE BOLSAS
11.1 Serão oferecidas, aos dois discentes selecionados, 2 bolsas no valor de R$
400,00 (quatrocentos reais) mensais, cada uma, conforme o orçamento previsto
em Edital e liberado pela UFAC.
11.2 A vigência da bolsa é de 6 meses, perfazendo o período de junho a novembro
de 2019, considerando os critérios orçamentários e demais observações presentes
no edital PROEX 11/2019.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Os alunos selecionados deverão cumprir adequadamente com a apresentação
dos relatórios mensais solicitados pela PROEX;
12.2 Caso o aluno não cumpra a carga horária estipulada dentro do prazo de maio
à novembro de 2019, ele(a) terá mais um mês para fazê-lo, caso não consiga, não
será fornecido ao mesmo o certificado da carga horária total, mas sim, da carga
horária parcial;
12.3 O não cumprimento das horas semanais estipuladas ocasionarão no
desligamento e/ou devolução da remuneração do tempo não trabalhado;
12.4 Os discentes selecionados deverão atender aos critérios estabelecidos no
termo de compromisso do bolsista do edital PROEX 11/2019.

Rio Branco, 14 de maio de 2019.

_____________________________________________
Profª. Cristieli S. de Menezes Oliveira
Coordenadora do Projeto
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ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Seleção de bolsistas para projeto de extensão “Bem Cuidar: cuidados
psicoemocionais na atenção a gestantes e puérperas”
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome completo: _____________________________________________________________________
Período atual no curso de medicina:_________
E-mail:________________________________________________________________________________
Telefone celular: ____________________________________________________________________

_________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

