UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
FACULDADE DE MEDICINA
PROJETO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL NA ESCOLA
EDITAL 02/2018
SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROJETO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL NA
ESCOLA

Art. 1º) - O Projeto Estilo de Vida Saudável na Escola encoraja e desafia seus
membros a atuar na identificação, prevenção e tratamento do sobrepeso e
obesidade em escolares, sendo realizado na Escola de Ensino Fundamental
Senador Martiniano de Alencar na cidade de Barbalha-CE com apoio da
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretária Municipal de Educação da
cidade em questão.
Art. 2º) São metas do Projeto Estilo de Vida Saudável na Escola no ano de
2018:
 Avaliar a prevalência da obesidade e do sobrepeso em 50% das crianças
que frequentam a E.E.F. Sen. Martiniano de Alencar, identificando e
caracterizando comportamentos alimentares e de atividade física que
possam estar relacionados à problemática;
 Avaliar o grau de conhecimento dos pais, do corpo escolar e dos
acadêmicos de Medicina em relação a distúrbios nutricionais e a hábitos
de alimentação dos escolares avaliados;
 Elaboração de plano estratégico focado, sobretudo, na reeducação
alimentar e na prática de exercício físico, direcionado a essa população
por meio da educação em saúde;
 Implementar oficinas de educação em saúde com ênfase na obesidade,
hábitos alimentares saudáveis e atividade física, dirigidos à equipe de
saúde, acadêmicos, professores de educação física e responsáveis das
crianças com obesidade e sobrepeso para posteriormente avaliar quais
foram as mudanças nos hábitos alimentares e comportamentais no seio
das famílias;
 Conscientizar pais, alunos e professores acerca da problemática do
sobrepeso e obesidade infantil vigentes no país;
 Contribuir para a redução da prevalência desses agravos nutricionais na
escola envolvida;
 Formar a população atingida pelo Projeto em disseminadores dos
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conceitos obtidos, atuando de forma permanente no contexto social;
 Impactar a formação dos profissionais médicos voltados à
responsabilidade social, que deverão contribuir na prevenção de agravos
de saúde.

Art. 3º) O Processo Seletivo será composto de entrevista e prova de títulos no
dia 30 de agosto de 2018, nas dependências da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Cariri – campus Barbalha, no horário de 16 horas, com
sala a ser divulgada no dia do processo seletivo no grupo do Facebook da
Faculdade de Medicina da UFCA e na recepção da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Cariri – campus Barbalha.
§1º: É recomendável estar nas dependências da Faculdade de Medicina da
UFCA com 30 minutos de antecedência.
§2º: Não será dada tolerância em nenhuma hipótese para candidatos que
comparecerem ao local da entrevista após as 16 horas do dia 30 de agosto de
2018.
Art. 4º) O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 31 de agosto
de 2018 pela página da Faculdade de Medicina - UFCA na rede social
Facebook e no painel de avisos da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Cariri – campus Barbalha.
§1º: Os alunos não selecionados terão o direito de verificar seus desempenhos
por meio de solicitação via e-mail a coordenadora do Projeto
(eqcallou@gmail.com).
§2º: Eventual desistência após publicação do resultado oficial deverá ser
comunicada imediatamente as coordenadoras do Projeto.
Art. 5º) A inscrição do processo seletivo será feita mediante preenchimento e
entrega do ANEXO 1 e do Histórico Acadêmico até as 14 horas do dia 30
de agosto de 2018 no núcleo de pós-graduação da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Cariri – campus Barbalha a pessoa de Paula
Janaynne.
Art. 6º) Poderá se inscrever o aluno com matrícula ativa no curso de graduação
de Medicina da Universidade Federal do Cariri que tiver cursado o módulo de
endocrinologia clínica e cirúrgica e que tiver sido aprovado com nota superior ou
igual a 7.
Art. 7º) O aluno deve preencher, assinar e enviar a ficha de inscrição e entregar
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Histórico Acadêmico atualizado.
Art. 8º) Será selecionado 1 aluno como bolsista.
Art. 9º) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de
desempate, nessa ordem:
1. Candidato que tiver maior “IRA – individual” no Histórico Acadêmico ou
equivalente;
2. Estiver em semestre mais avançado;
3. Tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano.
Art. 10º) O candidato classificado como bolsista será certificado pela PróReitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri.
Art. 11º) São obrigações dos membros do Projeto:
 Permanecer regularmente matriculado no curso de graduação de
Medicina da UFCA;
 Realizar com o coordenador as atividades propostas, cumprindo carga
horária de 12 horas semanais;
 Citar o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e da Universidade nos
materiais e espaços de divulgação e nos eventos científicos que
participar;
 Colaborar para a realização de todas as metas propostas;
 Ter no mínimo 75% de presenças nos encontros e ação do Projeto.
Art. 12º) A entrevista objetivará avaliar:
 A disponibilidade de tempo de 12 horas semanais para se dedicar ao
projeto;
 Interesse de estudo na área da endocrinologia;
 Objetivos pessoais e interpessoais relacionados ao ingresso do candidato
no projeto.
Art. 13º) A nota final do candidato será composta em 60% da entrevista e 40%
em prova de títulos, sendo 10% equivalente ao participante já ter contribuído
com o projeto na edição atual, 10% equivalente a ter contribuído com o projeto
em edições anteriores e 20% equivalente a ter 2 ou mais trabalhos
apresentados em Congresso Brasileiro da área da saúde.
.
Art. 14º) Ao efetivar sua inscrição no processo seletivo, o estudante
automaticamente está concordando com todas as regras estabelecidas no
presente edital.
Art. 15º) Caso o bolsista selecionado por este edital desista da vaga ou não
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cumpra com as devidas obrigações supracitadas as coordenadoras do Projeto
se resguardam ao direito de realizar novo processo seletivo.
Art. 16º) Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela coordenadora do
Projeto Estilo de Vida Saudável na Escola Prof. Dr. Emmanuela Quental Callou
de Sá.
Barbalha-CE, 16 de agosto de 2018.

Prof. Dr. Emmanuela Quental Callou de Sá
Coordenadora do Projeto Estilo de Vida Saudável na Escola
Prof. Dr. Thereza Maria Tavares Sampaio
Coordenadora Adjunta do Projeto Estilo de Vida Saudável na Escola

ANEXO 1
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROJETO ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL NA ESCOLA

NOME: _________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____/______/_________
SEXO: ____________
SEMESTRE: ________________________
CONTATO: (___) _____________________
E-MAIL: _________________________________________
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________________________________________________
ASSINATURA DO CADIDATO

____________ DE __________________DE 2018
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