
 

 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DEEXTENSÃO  

“Atenção aos grupos de vulnerabilidade social” 

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 “Atenção aos grupos de 

vulnerabilidade social” sob a Orientação Acadêmica dos professores Sebastião Vidigal e Elcha 

Britto. As inscriçõesocorrerão, sob responsabilidade da Profa. Elcha Britto Oliveira Gomes,no 

dia27/09/2021, das 14:00 às 16:00, no Casarão, mediante preenchimento de dados em ficha 

deinscrição. 

O projeto em questão tem como objetivo estabelecer vínculos com a sociedade 

barbacenense, principalmente com alunos - crianças e adolescentes, família e professores das redes 

estaduais e municipais de ensino de Barbacena, prestando orientações sobre temas de interesse 

cotidiano e sobre mudanças de comportamento, em prol de melhor qualidade de vida. Além de 

fornecer informações para prevenir ou amenizar situações-conflito. 

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 “Des-e-re: desconstrua-se e reconstrua-

se” em diversas ações. 

Os estudantes que participarão do projeto serão responsáveis por: 

-Orientações sobre drogas para alunos da rede pública municipal de Barbacena/ Minas 

Gerais; 

-Intervenções junto a população em situação de rua; 

-Intervenções junto a comunidade Quilombo dos Candendês. 

-Atuação nas campanhas de conscientizações mensais (ações sociais) 

Observação: Durante a Pandemia Covid19 as atividades teóricas serão adaptadas para o 

formato remoto e as intervenções autorizadas deverão respeitar os protocolos de biossegurança. 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

Serão oferecidas 15 vagas. 

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 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 28 de Setembro de 2021. 

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, 22de setembro de 2021. 


