
 

 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DEEXTENSÃO  

“DES-E-RE: Desconstrua-se e reconstrua-se” 

A Diretoria e Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina de Barbacena 

(FAME) fazem saber aos interessados que estarão abertas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão, as 

inscrições para a seleção de alunos interessados no Projeto de Extensão “DES-E-RE: Desconstrua-

se e reconstrua-se” sob a Orientação Acadêmica da profa.Msc. Elcha Britto. As 

inscriçõesocorrerão, sob responsabilidade da Profa. Elcha Britto,no dia12/02/2020, das 14:00 às 

16:00, no Casarão, mediante preenchimento de dados em ficha deinscrição. 

O projeto de extensão Des-e-Re: Desconstrua-se e Reconstrua-se propõe intervenções 

urbanas em espaços como praças, hospitais e a própria Faculdade de Medicina de Barbacena com o 

intuito de promover inquietações envolvendo temas como saúde mental, afetividade e relações 

interpessoais. Visa ainda inserir conceitos e práticas da Psicologia Positiva aplicada à população de 

Barbacena, bem como aos discentes da Faculdade além de trabalhar as pautas sociais como racismo, 

homofobia, machismo e pautas ambientais como sustentabilidade. 

O projeto de extensão consistirá em intervenções em comunidades, grupos e instituições 

além da participação nas campanhas de conscientizações das ações sociais. Os alunos do projeto 

atuarão em conjunto com os alunos do projeto de Extensão “Atenção aos grupos de vulnerabilidade 

social” em diversas ações. 

Os estudantes que participarão do projeto serão responsáveis por: 

-Orientações e intervenções sobre saúde mental; 

-Orientações e intervenções debates sobre direitos humanos; 

-Orientações e intervenções sobre diversidades; 

-Atuação nas campanhas de conscientizações mensais (ações sociais) 

 

 

16 vagas. 

Requisitos; 

1º)Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no Curso de Medicina 

daFAME. 
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2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário nas ações 

sociais mensais de conscientização e promoção de saúde. 

3º) O processo seletivo se dará mediante ordem na lista de inscrição e disponibilidadede 

horário. 

4º) O resultado do processo seletivo será divulgado 10 (dez) dia úteis após o encerramento 

das inscrições. As atividades terão início em 03 de março de 2020. 

5º) O Projeto terá duração de dois semestres letivos consecutivos. Para avaliação de 

desempenho e recebimento de certificado será necessária a presença em 75% das atividades. 

6º) É obrigatória a participação nas duas Mostras de Extensão promovidas pela Faculdade de 

Medicina de Barbacena e nas ações sociais. 

 

Barbacena, 04 de dezembro de 2019. 


