
 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE 
EXTENSÃO 

“PROJETO DE ATENÇÃO À CRIANÇA: IDENTIFICAÇÃO 
PRECOCE DO DESENVOLVIMENTO ATÍPICO E MEDIDAS DE 

INTERVENÇÃO” 

2020 

 

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 
Atenção à Criança: Identificação precoce do desenvolvimento atípico e medidas de 
intervenção sob a Coordenação do Professor Dr. Eurico Machado de Souza, Professora 
Ms. ValeskaMagierek e Professor Ms. Adamir Moreira Assis.  As inscrições ocorrerão 
dia 12/02/2020 de 14 às 16h,no Casarão, sob responsabilidade da Elcha Britto. 

O presente processo seletivo destina-se ao provimento de 10 (dez) vagas. 

Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, sob orientação 
dosCoordenadoresdo Projeto, junto ao público alvo conforme abaixo: 

1º) Todos alunos regularmente matriculados  entreo 5º e o 7° períododo Curso de 
Medicina da FAME, observadas as exigências contidas no Edital e Regulamento estão 
aptos a participar do Projeto de extensão. Sendo que por se tratar de um Projeto de 
Extensão, não há remuneração para o aluno. 

2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário 
(4h/semanais) para exercer as atividades de Extensão, segundo as exigências contidas 
nas Regras do Projeto.  

3°) O candidato que não se enquadrar nos requisitos acima será automaticamente 
desclassificado do Projeto, passando a vaga para o candidato subsequente. 

4º) Após resultados das inscrições, o candidato deverá assinar Declaração atestando ter 
pleno conhecimento das normas contidas neste Edital e no Regulamento do Projeto.  

5º) O processo seletivo se dará mediante entrevista com os primeiros quinze candidatos 
após seleção de média global dos inscritos na lista de inscrição a ser realizado pelos 
Professores Coordenadorese disponibilidade de horário. 

6º) O resultado do processo seletivo será divulgado no máximo até 05(cinco) dias 
letivos após encerramento das inscrições. E a entrevista será realizada no dia 14 de 



 

fevereiro de 2020, as 07 horas, a partir da ordem de inscrição, com resultado final a ser 
divulgado no dia 19 de fevereirode 2020. 

7º) O Projeto terá duração de  dois semestres letivos, renovados ou não, após resultado 
de avaliação de desempenho do aluno ao final de cada semestre letivo; de modo que o 
aluno que obtiver resultado satisfatório, inserido no Projeto pelos dois semestres letivos 
consecutivos, receberá o Certificado correspondente de 180 horas.  

8º) É obrigatório participar das duas mostras de extensão e de duas ações sociais 

 

  Barbacena,06 de dezembro de 2019. 
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ProfªValeskaMagierek 
Coordenadora do Projeto de Extensão 

Psicólogo - Centro AMA 

 
 

 

Prof. Adamir Moreira Assis 
Coordenador do Projeto de Extensão 

Neuropsicóloga- Centro AMA 

 
 
 


