EDITAL DE SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA VINCULAÇÃO EM PROJETOS DE
EXTENSÃO DA FCM-MG – 2019
A Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Ciências Médicas - MG (FCMMG) torna público o presente edital e abre seleção para os estudantes de todos os cursos da
FCM-MG participarem dos projetos de extensão dos docentes, que serão desenvolvidos no
primeiro semestre letivo de 2019.

I. DESCRIÇÃO

O presente edital propõe a participação de estudantes dos cursos de Enfermagem,
Fisioterapia, Medicina e Psicologia da FCM-MG em atividades de extensão acadêmica no
primeiro semestre letivo de 2019, de acordo com as normas estabelecidas pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão.

II. OBJETIVOS

II.a. Estimular a formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, docentes e discentes, no
engajamento de projetos de extensão de visibilidade e relevância social.
II.b. Estimular a produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos.
II.c. Oferecer ao aluno a oportunidade de participar de atividades de extensão durante sua
formação acadêmica, capacitando-o enquanto participante ativo do processo de produção de
conhecimento.
II.d. Estimular o intercâmbio de informações referentes a processos de avaliação e intervenção
em diversas áreas de atuação entre docentes e discentes.

III. COMPROMISSOS DO ESTUDANTE

Os estudantes deverão estar regularmente matriculados nos cursos de graduação da
FCM-MG e dispor de carga horária para o desenvolvimento das atividades de extensão,
conforme descrito no item IV.

Os estudantes deverão ser assíduos, pontuais e resolutivos nas ações propostas.
Para receber o certificado, o estudante deverá:
 Ter avaliação positiva do professor orientador do projeto nos seguintes critérios:
rendimento nas atividades, facilidade de compreender e colocar em prática as
instruções verbais ou escritas, nível de conhecimento teórico, organização do trabalho,
iniciativa e independência, assiduidade, disciplina e discrição, cooperação e
responsabilidade.
 Participar da execução de todas as atividades (no mínimo 90% de frequência), incluindo
a divulgação dos resultados em seminários, congressos, encontros e o Simpósio de
Pesquisa e Extensão da FCM-MG, que ocorrerá entre os meses de outubro e novembro
de 2019.
 Participação em reuniões com o monitor da Coordenação de Pesquisa e Extensão,
responsável pelo acompanhamento do projeto de extensão, sempre que solicitado.
Nestas reuniões serão avaliadas as atividades realizadas, o cronograma de execução, o
envolvimento dos acadêmicos nas atividades e o suporte do orientador. Deverão estar
presentes nas reuniões no mínimo 2 (dois) acadêmicos bolsistas. Os acadêmicos
deverão revezar a presença nas reuniões, sendo que todos os acadêmicos bolsistas
selecionados deverão participar de no mínimo uma reunião.
 Comparecer à Coordenação de Pesquisa e Extensão, quando convocado, para fornecer
informações sobre o andamento do projeto.
 Redigir um relatório final individual das atividades realizadas ao longo do período de
execução do projeto. O relatório deverá ser entregue ao final do projeto e deverá conter
a descrição das principais atividades desenvolvidas no projeto, a avaliação da
orientação recebida pelo professor responsável pelo projeto, as dificuldades
encontradas para o desempenho das atividades e a importância do projeto para sua
formação profissional, experiência de vida e relacionamento humano.
 Elaborar um artigo científico, sob a orientação do professor responsável pelo projeto, e
realizar a submissão para uma revista científica.
 Serão desligados dos projetos de extensão os alunos que:
- Apresentarem frequência inferior a 90%.
- Não participarem e/ou elaborarem as atividades semanais propostas.
- Não entregarem os relatórios semanais das atividades de sua responsabilidade.
- Não participarem da elaboração dos banners e artigos científicos.

- Não participarem do Simpósio de Pesquisa e Extensão.
A participação no projeto será computada como Atividade Complementar e os estudantes
receberão um certificado emitido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da FCM-MG. A
certificação será realizada somente após a finalização do projeto de extensão, a aprovação do
relatório final e a entrega do artigo científico com o comprovante de submissão em periódico
científico.

IV. PROJETOS
Serão abertas vagas de caráter bolsista e voluntário para os projetos relacionados
abaixo. Os projetos terão início em 25 de fevereiro de 2019 e término previsto para 12 de julho
de 2019. O acadêmico pode se inscrever em apenas 1 (um) projeto. Caso o acadêmico se
inscreva em mais de 1 (um) projeto terá a sua inscrição cancelada, sendo mantida apenas a
última inscrição. É responsabilidade do acadêmico o preenchimento correto e o fornecimento de
todas as informações solicitadas. O acadêmico que não preencher o formulário de forma correta
ou que não inserir todas as informações solicitadas será automaticamente excluído do processo.
Os resumos dos projetos estão disponíveis na descrição do projeto.
A distribuição das bolsas para todos os projetos será feita de acordo com as notas
obtidas durante o processo de seleção. Das 5 (cinco) bolsas disponíveis por projeto, será
reservada 1 (uma) bolsa para cada um dos cursos de graduação da FCM-MG. A quinta bolsa
será de livre concorrência, sendo destinada ao aluno que obtiver a maior nota, independente do
curso e que não tenha sido contemplado na vaga reservada. Para os projetos 02, 03 e 04, as
vagas para alunos voluntários serão distribuídas de acordo com o número de vagas disponíveis
para cada projeto e serão destinadas aos acadêmicos não selecionados como bolsistas que
obtiverem a maior nota no processo seletivo. No projeto 05, as vagas voluntárias serão
igualmente distribuídas entre os cursos, sendo contemplado o aluno que obtiver maior nota de
cada curso.

Projeto 01: Mapeamento dos casos de suicídio e tentativas de suicídio em Itapecerica - MG
Resumo do Projeto: clique aqui e acesse o resumo do projeto
Professor responsável: Cláudia Natividade / Renata Saldanha Silva
Quantidade de Vagas: 05 bolsistas
Dedicação: As/os acadêmicas/os devem ter disponibilidade semanal total de 6 horas incluindo a
participação de reunião de equipe na Faculdade Ciências Médicas às terças, de 16h às 18h e,

eventualmente, irem à cidade de Itapecerica para trabalho de campo. É preciso disponibilidade e
interesse em leituras relacionadas com o tema incluindo levantamento e fichamento sistemático
de textos e escrita de artigo científico sobre o tema, apresentação em eventos científicos.
Necessário também espírito de trabalho interdisciplinar.
Dias da semana e turno: semanalmente reunião às terças de 16h às 18h e, eventualmente,
atividade de campo em Itapecerica a combinar conforme demanda e disponibilidade.
Data e horário das entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 19 de fevereiro de 2019 às
16h00 (A sala da entrevista será enviada por e-mail aos inscritos no projeto)

Projeto 02: Mulheres: enfrentamento às violências e promoção de saúde
Resumo do Projeto: clique aqui e acesse o resumo do projeto
Professor responsável: Flávia Gotelip Corrêa Veloso / Cláudia Natividade
Quantidade de Vagas: 05 bolsistas e 2 voluntários
Dedicação: O projeto será executado no contexto da Clínica Escola de Psicologia da FCMMG e
poderá ter ações desenvolvidas em instituições públicas e do terceiro setor relacionadas à
atenção às mulheres em situação de violência. As ações terão periodicidade semanal devendo
a(o) discente disponibilizar 6h semanais ao longo do período de seis meses do corrente ano,
conforme a vigência do projeto. Os encontros com as professoras ocorrerão semanalmente às
quinta-feira, de 14h às 16h. Caberá aos mesmos o desenvolvimento do plano de trabalho a partir
do compromisso ético e técnico com os objetivos do projeto, em especial àqueles relacionados à
promoção da saúde e empoderamento das mulheres assistidas. Para tanto, dentre as ações estão
previstas: preparação teórica, técnica e metodológica para a execução e avaliação da intervenção
em grupos com mulheres em situação de violência; desenvolvimento de ferramentais de
sistematização das atividades a serem executadas; participação de reuniões e atividades externas
junto à rede de enfrentamento à violência contra a mulher e em outras agendas afins, que
possam agregar conhecimento e promover a integração do projeto junto à rede ampliada de
promoção da atenção às mulheres; levantamento bibliográfico pertinentes à temática;
elaboração de produtos acadêmicos a partir da sistematização e análise dos dados; divulgação
do conhecimento produzido em suas diversas modalidades.
Dias da semana e turno: quinta-feira de 14h às 16h (supervisão); 1 turno pela manhã e 1 turno
à tarde para desenvolvimento dos grupos (a combinar).
Data e horário das entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 21 de fevereiro de 2019 às
14h00 (A sala da entrevista será enviada por e-mail aos inscritos no projeto)

Projeto 03: O Primeiro Olhar para Ciência
Resumo do Projeto: clique aqui e acesse o resumo do projeto
Professor responsável: Profa. Dra. Maria da Glória Rodrigues Machado / Dra. Giselle Santos
Magalhães
Quantidade de Vagas: 05 bolsistas e 5 voluntários
Dedicação: Todas as atividades serão realizadas com a participação ativa dos estudantes, ou
seja, elaboração intelectual e execução das mesmas. Os alunos serão acompanhados pelo
coordenador e colaborador do projeto de extensão em todas as reuniões e atividades. As metas e
o cronograma a serem cumpridos serão estabelecidos em reuniões pré-estabelecidas.
Atividades:
Reuniões semanais serão realizadas às terças e quintas-feiras com duração de duas horas no
Laboratório de Avaliação e Intervenção Cardiorrespiratória- FCM-MG. As reuniões serão
realizadas para a elaboração intelectual das atividades (“Brincando e Fazendo Ciência” e
“Encontro com o Cientista”), execuções de tarefas e confecção do material de didático.


A atividade “Brincando e Fazendo Ciência” será realizada no terceiro sábado de
cada mês a partir do mês de março/2019, no 135° Grupo Escoteiro Taquaril. Esses
encontros terão duração de duas horas.



A atividade “Encontro com o Cientista” será realizada na FCM-MG. Os demais
detalhes da organização serão determinados em reunião. Os alunos participarão da
elaboração e execução do encontro.

Dias da semana e turno: Reuniões - Local: Laboratório de Avaliação e Intervenção
Cardiorrespiratória- FCM-MG - Data: Terças e quintas-feiras - Horário: 15-17 horas
Atividade: Brincando e Fazendo Ciência - Local: 135° Grupo Escoteiro Taquaril Centro de
Vivência Agroecológica (CEVAE) Taquaril, no bairro Granja de Freitas. - Data: Terceiro
sábado de cada mês, a começar em março/2019 - Horário: 15-17 horas
Data e Horário das Entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 19 de fevereiro de 2019 às
10h00 (A sala da entrevista será enviada por e-mail aos inscritos no projeto)

Projeto 04: ComPaixão: Projeto de Extensão Acadêmica em empoderamento, saúde e bemestar de mães de crianças com deficiência física
Resumo do Projeto: clique aqui e acesse o resumo do projeto
Professor responsável: Profa Dra. Mariana Ribeiro Volpini Lana

Quantidade de Vagas: 05 bolsistas e 5 voluntários
Dedicação: Os acadêmicos serão divididos em grupo e ficarão responsáveis pela organização e
execução das dinâmicas, com as mães das crianças atendidas na Associação Mineira de
Reabilitação. sob orientação da Professora responsável. As reuniões ocorrerão semanalmente e
as dinâmicas quinzenalmente, ambas na AMR, com duração de 6hs semanais, sendo 4hs in loco
na AMR. Os acadêmicos também atuarão no desenvolvimento e apresentação de trabalhos
científicos como, por exemplo, para o Simpósio de Pesquisa e Extensão Acadêmica. Ao fim de
cada dinâmico os acadêmicos entregarão um relatório com suas percepções.
Dias da semana e turno: As atividades de campo do projeto serão realizadas todas às quartasfeiras no período da tarde.
Data e horário das entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 21 de fevereiro de 2019 às
09:00 (A sala da entrevista será enviada por e-mail aos inscritos no projeto)

Projeto 05: Projeto Viva Melhor com Parkinson
Resumo do Projeto: clique aqui e acesse o resumo do projeto
Professor responsável: Profa. Dra. Raquel de Carvalho Lana Campelo / Profa. Dra. Janaíne
Cunha Polese
Quantidade de Vagas: 5 bolsistas e 4 voluntários.
Dedicação: A carga horária de dedicação do acadêmico será de 5 horas semanais, sendo 2 horas
e 30 minutos de carga horária de campo, cursada durante a execução das atividades do projeto,
no Ambulatório da FCM-MG. As demais horas semanais serão realizadas em atividades à
distância através do estudo sistemático da literatura sugerida pela coordenadora, da elaboração
das atividades semanais a serem realizadas durante os encontros com os pacientes e elaboração
de relatórios semanais detalhando as atividades realizadas. Além disso, os alunos deverão
participar, sempre que solicitado, de reuniões com o professor responsável pelo projeto. Os
alunos serão responsáveis pela confecção e apresentação de banners para o Simpósio de
Pesquisa e Extensão Acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais além da
elaboração do artigo científico acerca do projeto. Os alunos envolvidos no projeto somente
receberão a certificação, após a submissão do artigo.
Dias da semana e turno: As atividades de campo do projeto serão realizadas todas as terças e
quintas-feiras no período da manhã, de 10h45 às 12h:00.
Data e horário das entrevistas: As entrevistas ocorrerão no dia 21 de fevereiro de 2019, quinta
feira, de 10h00 (A sala da entrevista será enviada por e-mail aos inscritos no projeto)

V. PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo consiste em duas etapas:
1ª - Avaliação da ficha de inscrição online. Será avaliado o preenchimento adequado de todas as
informações. Os acadêmicos que não preencherem adequadamente a ficha de inscrição serão
automaticamente excluídos.
2ª - Entrevistas: o professor coordenador de cada projeto realizará uma entrevista presencial
com os candidatos. Serão observados critérios positivos e negativos: aproximação do acadêmico
com o conteúdo da proposta do projeto, participação em projeto de iniciação científica ou de
pesquisa, participação em projeto de extensão, vínculo com estágio não obrigatório e/ou
internato de saúde coletiva (internato rural) e disponibilidade de horário compatível com o
projeto. Será eliminado deste processo seletivo o acadêmico que obtiver uma nota inferior a
40% do total de pontos da entrevista.
Na apuração do resultado final, ocorrendo empate, a classificação obedecerá à seguinte ordem
de referência:
a. Média Global do histórico escolar, em favor da maior média;
b. Período em que está cursando na faculdade, em favor do maior período;
c. Idade, em favor do que tiver idade superior, nos termos previstos pelo art.27 da
Lei 10.741/2003.
V.I. Serão excluídos deste processo seletivo os acadêmicos que:


Realizam ou realizarão internato de saúde coletiva e/ou estágio não obrigatório no
período de execução do projeto serão automaticamente desclassificados.



Acadêmicos que não estão matriculados nos cursos de graduação da FCM-MG.



Estiverem vinculados como bolsistas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica – PIBIC/FAPEMIG no período de vigência dos projetos de extensão.



Não comparecerem na data, horário e local marcado para a entrevista.

VI. INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas através do site da FCM-MG por meio de
preenchimento

de

formulário

eletrônico

específico

disponível

em

http://www.cmmg.edu.br/destaques/extensao-academico-2019/. O acesso também poderá ser
feito no tópico destaque disponível na página principal da FCM-MG. Será permitida a inscrição
em apenas um projeto, caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada a
última inscrição realizada.

No preenchimento do formulário de inscrição o candidato deverá anexar
obrigatoriamente em formato PFD ou JPEG o histórico escolar atualizado. Deverão ser
anexados também os certificados ou declarações de participações anteriores em projetos de
pesquisa ou extensão. Não serão considerados os certificados ou históricos escolares entregues
pessoalmente, o envio da documentação deverá ser exclusivamente via formulário de inscrição.
É responsabilidade do acadêmico o envio adequado dos documentos solicitados. O envio de
arquivos corrompidos resultará na eliminação do candidato.
Período de inscrições: 05 a 15 de fevereiro de 2019, até às 18h00.
Entrevistas: todos os inscritos neste edital deverão, obrigatoriamente, participar
presencialmente da entrevista no dia e horário estipulado por cada professor responsável
(ver item IV). As entrevistas ocorrerão, obrigatoriamente, pela ordem de chegada.
Observação: Ao clicar em enviar sua inscrição, favor conferir o recebimento do
comprovante no seu e-mail. Caso não tenha recebido, realize uma nova inscrição no
mesmo projeto ou procure imediatamente a Coordenação de Pesquisa e Extensão dentro
do período de inscrição, não serão aceitas reclamações referentes a problemas com a
efetivação da inscrição após o encerramento do período determinado para a realização das
inscrições.

VII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E INÍCIO DAS ATIVIDADES
A divulgação dos acadêmicos selecionados ocorrerá no dia 25 de fevereiro de 2019 no site da
FCM-MG através do link: http://www.cmmg.edu.br/destaques/extensao-academico-2019/. As
atividades de extensão terão início no dia 25 de fevereiro de 2019.

Profa. Fernanda Souza da Silva
Coordenadora da Pesquisa e Extensão da FCM-MG

