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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO  

Ano – 2021 

 

O professor Dr. Jonatan Marques Campos, vinculado ao Núcleo de Pós-graduação e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME/FUNJOB), torna público este 

edital referente à seleção de estudantes de graduação para o projeto de extensão: “FAME 

CONTRA O AEDES AEGYPTI” 

 

1. DO OBJETIVO  

Este edital visa oportunizar a participação de discentes da graduação do Curso de 

Medicina da FAME/FUNJOB em atividades de extensão junto ao Núcleo de Pós-

graduação Pesquisa e Extensão – NUPPE. 

2. DA NATUREZA  

2.1 O presente edital concederá 8 (oito) vagas, com previsão de início para 20/09/2021.  

2.2 As atividades a serem desenvolvidas pelos (as) alunos serão orientadas pelo docente 

orientador Dr. Jonatan Marques Campos e pela docente coorientadora Dra. Dulcilene 

Mayrink de Oliveira. 

3. ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:  

3.2 Estar regularmente matriculado (a) no curso de graduação em medicina FAME; 

3.3 Cursar o 2°, 3°, 4°, 5°, 6º ou 7º períodos do curso; 

3.4 Cumprir a carga horária de 4 (horas) semanais;  

3.5 É importante que o discente tenha disponibilidade de horário para trabalho em campo, 

uma vez que serão realizadas atividades em diferentes localidade do município de 

Barbacena-MG.  

3.6 Durante o momento de pandemia, as atividades serão realizadas de modo remoto. 

4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

4.1 Inscrições: As inscrições serão realizadas entre os dias 04 e 08 de outubro/2021 de 

8:00h às 17:00h, através do envio dos seguintes dados para o e-mail do Prof. Jonatan 
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Marques (pedagogico@funjob.edu.br). Não aceitaremos inscrições após o prazo 

determinado. 

4.1.1 - Dados para inscrição:  

É preciso informar no e-mail o nome, período, nº de matrícula e o projeto de interesse: 

“FAME CONTRA O AEDES AEGYPTI” 

4.2 – Atenção: Somente as 15 primeiras pessoas a realizarem sua inscrição através do 

e-mail, durante o período determinado no item 4.1, poderão realizar o processo seletivo.  

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES  

6.1 O resultado da homologação das inscrições será divulgado pela coordenação do 

projeto até o dia 11/10/2021.  

6. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DAS 

VAGAS  

7.1 - A seleção constará de uma etapa eliminatória:  

a) Os alunos inscritos realizarão uma redação dissertativa-argumentativa de no 

mínimo 30 linhas e máximo 35 linhas de caráter classificatório, abordando o seguinte 

tema:  

Aedes aegypti - A importância de políticas públicas para o controle e prevenção do 

vetor. 

7.2 A redação deverá ser enviada para o e-mail (pedagogico@funjob.edu.br) no dia 

18/10/2021 de 8:00h até às 17:00h, em formato Word, letra Arial 12, texto no formato 

justificado e contendo título, nome do aluno e período.  

Critério de avaliação: 

1 – Adequação ao tema (2,5 pontos) 

2 – Domínio sobre o assunto (2,5 pontos) 

3 – Ortografia (2,5 pontos) 

4 – Legibilidade (2,5 pontos) 

Critério de desempate: 

- Maior nota no item n° 2 (Domínio sobre o assunto);  
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- Maior nota no item nº 1 (Adequação ao tema); 

- Maior nota no item nº 3 (Ortografia); 

- Realização do teste de progresso ABEM/FAME ano 2021; 

- Maior período no curso de Medicina. 

8. NORMATIVAS   

8.1 Os alunos terão obrigatoriedade de participação nas Mostras de Extensão realizadas 

durante o ano de 2021. 

8.2 Será obrigatório a participação dos alunos em no mínimo 1 ação social por semestre 

promovida pela coordenadoria do programa de extensão. 

 

Barbacena, 23 de Agosto de 2021. 
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