
 
 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETO DE EXTENSÃO  

“O SARS-CoV-2 e suas implicações na saúde mental infantil: como a atual pandemia tem 
afetado psicopatologicamente a saúde mental infantil e como enfrentar essas adversidades” 

A Diretoria Acadêmica e o 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 “O SARS-CoV-2 e suas implicações na 

saúde mental infantil: como a atual pandemia tem afetado psicopatologicamente a saúde 

mental infantil e como enfrentar essas adversidades”, sob a Coordenação Acadêmica do Prof. 

Sebastião Vidigal e colaboração das professoras Elcha Britto Oliveira Gomes e Flaviany Custódio 

Faria e do Técnico de Extensão Gabriel Dias dos Reis. A seleção ocorrerá em duas etapas e as 

inscrições para a primeira etapa ocorrerão, sob responsabilidade da Coordenação do Núcleo de 

Extensão, no período de 03 a 10 de novembro de 2021, através do site www.funjob.edu.br, 

mediante preenchimento de dados em ficha de inscrição. 

1. DO OBJETIVO DO PROJETO 

O presente Projeto de Extensão tem como objetivo principal a realização de ações 

educativas no município de Barbacena, visando promover a saúde mental infantil no contexto da 

pandemia da COVID-19.     

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO DURANTE O PROJETO 

 

O Projeto de Extensão será executado a partir da realização de diversas atividades que 

contemplam as Diretrizes da Política Nacional de Extensão Universitária. Para isso, o aluno 

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

seguintes orientações: 

 Conhecer a fundamentação teórica, a dinâmica de realização e a metodologia de 

execução das atividades descritas no Projeto; 

 Participar da elaboração de materiais técnicos e informativos (digitais e físicos) 

utilizando referências bibliográficas academicamente reconhecidas e revisadas 

pelos pares das áreas; 
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 Participar da elaboração de vídeos educativos sobre saúde mental infantil; 

 Organizar e participar de palestras presenciais e/ou virtuais sobre psicopatologias 

infantis e orientações sobre tratamento;  

 Realizar intervenções educativas sobre saúde mental infantil em praças, escolas e 

outros locais públicos de Barbacena; 

 Participar da elaboração de um e-book sobre saúde mental infantil;  

 Avaliar os resultados das ações realizadas e apresentá-los em Congressos 

(Congresso Brasileiro de Educação Médica – COBEM, Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária – CBEU ou outros) e Periódicos (Revista Brasileira de 

Educação Médica – RBEM, Revista Brasileira de Extensão Universitária – 

RBEU ou outras).  

 

3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

O presente Projeto de Extensão ocorrerá em duas etapas.  

- A primeira etapa consistirá na inscrição eletrônica de 03 a 10 de novembro de 2021, no 

site da FAME (www.funjob.edu.br); 

- A segunda etapa consistirá em uma entrevista com a Coordenação do Projeto e 

ocorrerá no dia 12 de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas, no NUPPE - Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da FAME (Casarão). A relação dos aprovados na primeira etapa e 

os respectivos horários de entrevista serão divulgados pela coordenação do Projeto, após o 

encerramento da avaliação da primeira etapa. 

 

4. DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 

- Serão disponibilizadas 12 vagas para o cumprimento de dois semestres letivos de atuação 

em todas as atividades do Projeto. 

 

5. DOS REQUISITOS E SELEÇÃO PARA A INSERÇÃO NO PROJETO 

 

1º) Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no 3° ao 6° períodos. 
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2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário de 03h 

semanais para a realização das atividades descritas no item 2. 

3°) O resultado da segunda etapa do processo seletivo será divulgado no dia 16 de 

novembro de 2021. 

4º) 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. Para avaliação de 

desempenho e recebimento de certificado será necessária a participação efetiva em todas as 

atividades do Projeto. 

5º) Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Coordenação do Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão – NUPPE e também pela Coordenação do Projeto. 

 

Barbacena, 03 de novembro de 2021 

 

 

 
      Prof. Mauro Eduardo Jurno                                                                   Prof. Sebastião Vidigal 
        Coordenador do NUPPE                                                                      Coordenador do Projeto 
 
 

 
 


