
 
 
 
 
 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO  

“HemoFAME” 

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 “HemoFAME”, sob a sob a Coordenação Acadêmica dos 

professores Dr. Pedro Ivo Carmo Campos, Flaviany Custódio Faria e 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 de 17 a 21 de outubro de 

2022, através do site www.funjob.edu.br, mediante preenchimento de dados em ficha de inscrição. 

1. RESUMO DA PROPOSTA 

A doação de sangue é o ato de doar o próprio sangue em benefício da saúde de outra pessoa, 
surge a partir de demandas de reposição decorrentes de cirurgias, doenças ou algum outro 
tratamento e toda a cadeia produtiva de sangue depende da iniciativa voluntária e de valores 
altruístas da sociedade a partir do ato de doar. A inserção das ações para a promoção do 
engajamento da população à doação de sangue é um processo lento que necessita de estratégias 
educativas de captação. Pesquisas tem evidenciado que estratégias educativas contribuem para 
tornar a doação de sangue parte dos hábitos e valores da população. A captação bem-sucedida de 
doadores de sangue resulta de ações, estratégias, projetos e programas educativos que não 
dispensam, além da avaliação, o diagnóstico do contexto em que estão inseridos, planejamento e 
monitoramento das ações, articuladas às condições e possibilidades da sociedade envolvida. 
Considerando a importância do desenvolvimento de ações educativas para a captação e fidelização 
de doadores de sangue, o Projeto de Extensão HemoFAME da Faculdade de Medicina de 
Barbacena objetiva incentivar e promover a doação de sangue no município através da realização de 
ações de Educação em Saúde. Desse modo, o projeto apresenta um potencial significativo para 
ampliar o número de doadores de sangue no município de Barbacena.  

2. OBJETIVO 

O presente Projeto de Extensão tem como objetivo principal incentivar e promover a doação 

de sangue no município através da realização de ações de Educação em Saúde 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO DURANTE O PROJETO 
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O Projeto de Extensão será executado a partir da realização de 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 e a metodologia de execução das atividades 

descritas no Projeto; 

 Desenvolver e realizar intervenções de promoção e educação em saúde 

abordando doação de sangue junto à comunidade barbacenense (adolescentes, 

jovens e adultos) e em diversos territórios de atuação (escolas, Unidades Básicas 

de Saúde, praças públicas, faculdades, etc); 

 Desenvolver palestras, cursos de capacitação, materiais informativos (folders, 

banners), materiais didáticos (cartilhas, e-books) sobre doação de sangue;  

 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).  

 

4. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DOS DISCENTES 

O presente Projeto de Extensão ocorrerá em duas etapas.  

- A primeira etapa consistirá na inscrição eletrônica através do site da FAME 

(www.funjob.edu.br) e ocorrerá de 17 a 21 de outubro de 2022. 

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

ocorrerá nos dias 27 de outubro (19 horas às 21 horas) e 28 de outubro (14 horas às 16 horas) no 

Casarão da FAME. 

Obs.: Os horários das entrevistas serão combinados com os inscritos de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos, de modo a contemplar todos os interessados.   

 

5. DAS VAGAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
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- Serão disponibilizadas 18 vagas para o cumprimento de dois semestres letivos de atuação 

em todas as atividades do Projeto. 

 

6. DOS REQUISITOS E SELEÇÃO PARA A INSERÇÃO NO PROJETO 

 

1º) Podem se candidatar quaisquer alunos regularmente matriculados no 1° ao 10° período. 

Obs.: Os acadêmicos do 10° período que tiverem interesse em participar do projeto deverão 

desenvolver as atividades nas cidades onde estarão realizando o internato.  

2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário de 03h 

semanais para a realização das atividades descritas no item 3. 

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

após a realização das entrevistas. 

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, 17 de outubro de 2022 

 
            Prof. Mauro Eduardo Jurno                                                     Prof. Pedro Ivo Carmo Campos 
        Coordenador do NUPPE/FAME                                                     Coordenador do Projeto 
 
 

 
 


