
 
 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO  

“Saúde Integral da Criança: do Pré-natal à Primeira Infância” 

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 “Saúde Integral da Criança: do Pré-natal à Primeira 

Infância”, sob a Coordenação Acadêmica do Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho e 

colaboração do professor Adamir Moreira Assis (Centro AMA de Desenvolvimento). 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 01 a 07 de abril de 2022, 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 realizar ações de educação e 

promoção à saúde direcionadas a gestantes e a crianças de 0 a 3 anos de idade no município de 

Barbacena/MG. 

 

2. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO DURANTE O PROJETO 

 

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

apresentam todas as Diretrizes definidas pela 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; 

 Elaborar os materiais técnicos e informativos (digitais e físicos) utilizando 

referências bibliográficas academicamente reconhecidas e revisadas pelos pares 

das áreas; 

 Desenvolver materiais informativos para divulgação nos sites institucionais da 

FAME e do Centro AMA de Desenvolvimento. A divulgação só será liberada 

após a avaliação da Direção Acadêmica; 
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 Elaborar as palestras e demais orientações destinadas à comunidade sobre os 

cuidados pré-natais e o desenvolvimento infantil na primeira infância;  

 Participar da organização e da realização das atividades relacionadas ao Fórum 

Anual sobre o Desenvolvimento Infantil promovido pelo Centro AMA de 

Desenvolvimento;  

 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 que ocorrerá entre os dias 01 a 07 de abril de 

2022 no site da FAME (www.funjob.edu.br); 

- A segunda etapa consistirá em uma entrevista presencial realizada pelos 

Coordenadores do Projeto e ocorrerá no dia 08 de abril de 2022, às 12 horas, no Casarão da 

FAME.  

 

4. DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

 

- Serão disponibilizadas 10 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 do 6° ao 8° 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 resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado no dia 07 de abril de 

2022.  
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4º) A segunda etapa do processo seletivo ocorrerá através da realização de entrevista com 

a Coordenação do Projeto.  

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. Para avaliação de 

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

atividades do Projeto. 

6º) 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, 31 de março de 2022 

 

 
      Prof. Mauro Eduardo Jurno                                        Prof. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho 
        Coordenador do NUPPE                                                      Coordenador do Projeto - FAME 
 
 

 
 

Prof. Adamir Moreira Assis 
Coordenador do Projeto – Centro AMA  

 


