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Edital de seleção para projeto de extensão
1. Disposições preliminares
Em conformidade ao edital PROEX nº 11/2019, o coordenador do projeto “Melhor Idade
em Foco”, professora Daniela Neves Fernandes do Vale, vem através deste edital
selecionar bolsistas para atuarem na ação extensionista voltada para a promoção à saúde,
por meio de atividades lúdicas, na comunidade do bairro Rui Lino, usuária dos serviços
da UBS Francisco Eduardo de Paiva.
2. Do objetivo do projeto
O Brasil passa por um momento de transição demográfica onde há um aumento
crescente no número de idosos no país. Isso, infelizmente, não é o suficiente para
combater os mais diversos preconceitos e violências sofridos por essa população:
violência física, mental, psicológica, monetária, negligência. Projetos voltados
para o desenvolvimento da auto-estima, a manutenção da atividade física e mental
são fundamentais, sendo todas essas determinantes da qualidade de vida na
terceira idade. Dessa forma o projeto visa realizar ações visando a interação social,
o prazer e a diversão através da realização das atividades lúdicas além de produzir
conteúdo informativo sobre a saúde do idoso para a página do Instagram do
projeto.
O projeto será realizado no bairro Rui Lino em parceria com a Unidade Básica de
Saúde Francisco Eduardo de Paiva.
Funcionamento do projeto
2.1 A data de início da execução do projeto se dará do dia 01 de junho de 2019
e se estenderá até 30 de novembro de 2019, tendo carga horária semanal de
12h, totalizando ao final, 312h em 26 semanas.
2.2 . Os horários específicos de reunião, grupo de estudo e realização de
atividades em campo serão definidos pela equipe após a seleção dos
bolsistas.
3. Processo seletivo
3.1 Para serem bolsistas, os candidatos devem ser estudantes regularmente
matriculados da Universidade Federal do Acre, no curso de Medicina do
CCSD, com bom desempenho comprovado através de histórico emitido pelo
Portal do Aluno.

3.2 Os alunos devem estar matriculados na disciplina de Atenção Primária a
Saúde.
3.3 Os
candidatos
interessados
devem
enviar
ao
e-mail
danganeves@hotmail.com a manifestação de interesse em participar do
projeto, bem como o histórico com médias das disciplinas cursadas
disponíveis no Portal do aluno.
3.4 As inscrições serão realizadas no dia 17/05/2019.
3.5 Em seguida será realizada no dia 17/05/2019 uma entrevista com os alunos
inscritos, com pontuação de 0 a 10, com a finalidade de selecionar os
candidatos que mais que mais se encaixam no perfil do projeto.
3.6 Dentre os candidatos serão selecionados 2 (dois) bolsistas, aqueles que
obtiverem as maiores notas referentes a média entre o CR e a nota da
entrevista.
3.7 Os bolsistas devem cumprir a carga horária de 12h por semana durante 6
meses, e receberão uma bolsa no valor R$400/mês (apenas por 6 meses do
projeto conforme o disponibilizado pelo edital da PROEX nº 11/2019).
3.8 Ao final do projeto, os participantes, receberão o certificado de extensão com
as horas equivalentes, para serem integralizadas ao currículo como
atividades de extensão.
3.9 O resultado da seleção será publicado após o dia 17/05/2019.
3.10 Em caso desistência da bolsa, está será transferida em um novo processo
seletivo para acadêmicos que estejam inseridos no desenvolvimento do
projeto.

