
 

 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO  

“OLHAREM MOVIMENTO: CINEMA E EDUCAÇÃO ESTÉTICA NA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE” 

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 “Olharem movimento: cinema e 
educação estética na formação de profissionais de saúde” sob a Coordenação Acadêmica da 
profa. Dra. Cristiane Valéria da Silva. As inscriçõesocorrerão, sob responsabilidade da Profa. Elcha 
Brito,no dia 12/02/2020, das 14:00 às 16:00, no Casarão, mediante preenchimento de dados em 
ficha deinscrição. 

O projeto em questão tem como objetivo possibilitar a educação do olhar, uma educação sensível, 
mediada pelo contato com obras cinematográficas que propiciem o debate sobre a formação de 
profissionais de saúde, bem como proporcionar à comunidade acadêmica e à comunidade 
barbacenense um espaço de formação, de interlocução de saberes e fazeres, mediado pela exibição e 
debates de obras cinematográficas. O projeto de extensão consistirá na exibição seguida de debate 
de obras cinematográficas com temáticas relacionadas à formação profissional na área da saúde. As 
sessões de exibição e debate serão abertas à comunidade local e a outros profissionais de saúde. 

Os estudantes que participarão do projeto serão responsáveis pela curadoria das obras 
cinematográficas e pela mediação do debate. Serão selecionadas obras em blocos temáticos bem 
como materiais de apoio para o debate. Após a seleção, será divulgado, junto à comunidade 
acadêmica e à comunidade barbacenense, um calendário de exibição e debate. 

 

15 vagas [disponibilidade de horário inicial: terças feiras, 17:00 às 18:00]. 

Requisitos; 

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

2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário nas terças-feiras, de 
17:00 às 18:00, período em que as atividades de supervisão ocorrerão e, nas primeiras terças-
feiras de cada mês, de 18:00 às 21:00, dias em que ocorrerão as exibições seguidas de debate. 

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. 
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6º) É obrigatória a participação nas duas Mostras de Extensão promovidas pela Faculdade de 
Medicina de Barbacena e em uma ação social. 

 

Barbacena, 04 de dezembro de 2019. 


