
NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE EXTENSÃO

“Suporte Básico de Vida nas Escolas”

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 “Suporte Básico de Vida nas escolas”, sob a Coordenação

Acadêmica da Profª Queila Cristina da Silva Machado Pereira de Souza e Profª Priscylla Lilliam

Knopp. A seleção ocorrerá em duas etapas e as inscrições para a primeira etapa ocorrerão, sob

responsabilidade da Coordenação do Núcleo de Extensão, no período 11 a 18 de maio 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 promover a Educação em Saúde

no município de Barbacena através da capacitação de adolescente do ensino médio em Suporte

Básico de Vida, no próprio ambiente escolar. Os alunos orientados pelas professoras responsáveis

elaboraram dinâmicas interativas (demonstração de manobras e simulação com os participantes) nas

formas de “Estações de Aprendizagem”. As estações serão (1) Ressuscitação Cardiorrespiratória;

(2) Manobras para reversão de engasgo e (3) Crise convulsiva. Ademais, este projeto prevê a

elaboração de material educativo impresso, a ser entregue no dia da ação, e virtual com a publicação

de conteúdo especializado no Instagram @sbvnasescolas.barbacena.

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;



NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME

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

referências bibliográficas academicamente reconhecidas e revisadas pelos pares

das áreas;

● Criar as contas nas redes sociais para a divulgação dos materiais informativos. A

divulgação só será liberada após a avaliação da Direção Acadêmica;

● Elaborar as Estações de Trabalho previstas no projeto e realizá-las para a

comunidade escolar barbacenense. As ações serão elaboradas e acompanhadas

sob supervisão docente;

● 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).

● Os acadêmicos selecionados para a modalidade extracurricular, além de

desenvolverem as atividades anualmente, poderão ser monitores das atividades

de extensão realizadas durante a disciplina “Introdução à Prática Médica”.

3. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES

O presente Projeto de Extensão ocorrerá em duas etapas.

- A primeira etapa consistirá na avaliação da média geral dos inscritos e ocorrerá de 19 a

23 de maio 2022, no site da FAME (www.funjob.edu.br);

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

ocorrerá nos dias 24 e 30 de maio de 2022, a partir das 13 horas. 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 05 vagas para o cumprimento de dois semestres letivos de atuação

em todas as atividades do Projeto.
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5. DOS REQUISITOS E SELEÇÃO PARA A INSERÇÃO NO PROJETO

1º) Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no 2° ao 8° períodos

de Curso da FAME.

2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário de 3h

semanais para a realização das atividades descritas no item 2.

3º) A primeira etapa do processo seletivo ocorrerá mediante análise de média geral.

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

após o encerramento das inscrições.

5º) A segunda etapa do processo seletivo ocorrerá através da realização de entrevista com

a Coordenação do Projeto.

6°) O resultado da segunda etapa do processo seletivo será divulgado até 3 (três) dias úteis

após a realização das entrevistas.

7º) 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.

8º) 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, 09 de maio de 2022

Prof. Mauro Eduardo Jurno Profª Queila Cristina da Silva Machado Pereira de Souza
Coordenador do NUPPE                                           Coordenadora do Projeto


