
 

 

 

 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO  

“Medical Journey: o caminho das conquistas” 

A Diretoria e Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina de 

Barbacena – NUPPE/FAME fazem saber que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos 

interessados no Projeto de Extensão “Medical Journey: o caminho das conquistas”, sob a 

Orientação Acadêmica do Dr. Elge Werneck Araújo Júnior e do Prof. José Orleans da Costa. As 

inscrições ocorrerão, sob responsabilidade da Coordenação do Núcleo de Extensão, no período de 

15 a 21 de julho de 2021, através do site www.funjob.edu.br, mediante preenchimento de dados em 

ficha de inscrição. 

1. DO OBJETIVO DO PROJETO 

O projeto em questão tem como objetivo principal promover Mesas-Redondas Virtuais 

constituídas por egressos, discentes da Faculdade de Medicina de Barbacena, professores da FAME 

e/ou profissionais da área médica convidados para debater aspectos técnicos, científicos e 

mercadológicos da carreira médica.     

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO DURANTE O PROJETO 

 

O projeto de extensão consistirá em um conjunto de atividades correlacionadas ao tripé 

educacional “Ensino-Pesquisa-Extensão”, conforme descrito abaixo. Para tanto, o aluno participante 

deverá cumprir as atividades mencionadas do início ao fim do Projeto, seguindo as orientações 

necessárias do Núcleo de Extensão/FAME: 

 Conhecer a fundamentação, dinâmica e metodologia do Projeto. Tal conhecimento 

necessário permitirá a compreensão integral sobre sua aplicação e execução; 

 Estudar as temáticas das Mesas-Redondas do Projeto e discuti-las previamente com 

seu pares (demais integrantes), antes de cada encontro virtual estabelecido (conforme 

cronograma do Projeto). O estudo em questão será o suporte teórico indispensável 

para a elaboração das questões abordadas pelos entrevistadores (alunos integrantes 

do Projeto) durante cada Mesa-Redonda. Esta ação promoverá o desenvolvimento de 

habilidades relacionadas à “Indissocialibilidade Ensino-Pesquisa-Extensão”; 
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 Estabelecer um sistema de comunicação e divulgação interna e externa de cada 

encontro virtual (produzir mensagens, convites, divulgações em redes sociais, canais 

de comunicação diversos), estimulando a participação da comunidade acadêmica e 

da sociedade civil. Isto oportunizará o desenvolvimento de habilidades de 

organização, comunicação e gestão de eventos técnico-científicos na área médica; 

 Organizar sistema de rodízio (composição das Mesas-Redondas, sendo 2 alunos 

como entrevistadores em cada encontro) e os demais no suporte organizacional 

necessário), que deverá ser previamente apresentado à Coordenação de Extensão e 

ao Dr. Elge Werneck, para atender às solicitações dos envolvidos no Projeto: 

Moderador, Professor da FAME e Egresso convidado; 

 Captar demandas externas (dos ouvintes em geral) para o momento do evemto sobre 

o tema em estudo, em tempo real, a fim de compartilhá-las com os profissionais 

envolvidos nas discussões, para serem respondidas e retornadas aos participantes; 

 Apresentar à Coordenação de Extensão Relatório descritivo da experiência 

acadêmica vivenciada (participação como entrevistador na Mesa-Redonda), seguindo 

Roteiro definido pela referida Coordenação, a ser entregue no final da vigência do 

Projeto. Este Relatório permitirá a avaliação do impacto do Projeto “Medical 

Journey” na formação do estudante da FAME bem como na interação dialógica com 

a sociedade civil e com os Egressos. 

 

 

3. DAS DEFINIÇÕES EM RELAÇÃO ÀS MESAS-REDONDAS 

 

 MODERADOR: Dr. Elge Werneck Araújo Júnior - Mediar os encontros 

relacionados às temáticas propostas. 

 PALESTRANTE (MINISTRANTE DO TEMA) – Egresso/FAME. 

 PROFESSOR DA FAME - convidado da área de especialidade do tema em estudo. 

 ALUNOS INTEGRANTES DO PROJETO – 2 alunos para a participação direta 

nas Mesas-Redondas como entrevistadores e os demais integrantes participando do processo 

organizacional e também como ouvintes. 
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4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

 

- De 15 a 21 de julho de 2021, no site da FAME (www.funjob.edu.br). 

 

5. DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 

- Serão disponibilizadas 44 vagas no total para o cumprimento de dois semestres letivos de 

atuação em todas as atividades do Projeto. 

 

6. DOS REQUISITOS E SELEÇÃO PARA A INSERÇÃO NO PROJETO 

1º) Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no 2° ao 11° períodos 

de Curso da FAME. 

2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário de 03h 

semanais para a realização das atividades descritas no item 2. 

3º) O processo seletivo ocorrerá mediante análise de média global e disponibilidade de 

horário para o cumprimento das atividades pertinentes. 

4º) O resultado do processo seletivo será divulgado até 7 (sete) dias úteis após o 

encerramento das inscrições. As atividades terão início em 02 de agosto de 2021. 

5º) O Projeto terá duração de dois semestres letivos consecutivos, o que corresponderá à 

carga horária total de 140h para o efetivo cumprimento de suas atividades. Como item de 

avaliação de desempenho e para recebimento de certificado será necessária a presença e 

participação efetiva em todas as atividades do Projeto, inclusive nos encontros virtuais (Mesas-

Redondas), quinzenais (previamente definidos em Cronograma). 

6º) Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação de Extensão e também 

pelos Orientadores do Projeto. 

Barbacena, 09 de julho de 2021. 

 

Prof. Mauro Eduardo Jurno                  Prof. José Orleans da Costa 

                               Coordenador do NUPPE                        Orientador do Projeto 

 

                      

                       
       


