UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PROCESSO DE SELEÇÃO DE DISCENTES
PROJETO DE EXTENSÃO

Promoção de Saúde em Hemodiálise

EDITAL
A Profa. Cristiane Marinho Uchôa Lopes, no uso de suas
atribuições, torna público o presente EDITAL DE SELEÇÃO para o
Programa de Extensão da Faculdade de Medicina – FAMED (UFCA) em
que estão abertas as inscrições para a seleção dos discentes do curso
de Medicina para a participação no Projeto de Extensão – Promoção
de Saúde em Hemodiálise, nas datas e condições especificadas.

1. DO OBJETO:
De acordo com o Programa de Extensão, a Profa. Cristiane
Marinho Uchôa Lopes abre inscrições para a seleção de discentes a
partir do 7º (sétimo) semestre do curso de Medicina, aprovados no
componente curricular Nefrologia / Urologia, para o projeto abaixo:
Projeto: Promoção de Saúde em Hemodiálise
(projeto baseado em orientações sobre saúde e atividades aos
pacientes submetidos à hemodiálise na UNIRIM (Crato) e Centro de
Nefrologia de Juazeiro do Norte.
Coordenadora do projeto: Profa. Cristiane Marinho Uchoa Lopes
Público Alvo: Alunos regularmente matriculados no curso de
Medicina da Faculdade de Medicina – FAMED (UFCA) a partir do 7º
(sétimo) semestre do curso de Medicina, aprovados no componente
curricular Nefrologia / Urologia.
Carga horária: 12 (doze) horas semanais.

2. DAS VAGAS:
Serão selecionados 3 (três) discentes para vagas voluntárias.
Os discentes selecionados terão como principais atribuições:
Atualizações freqüentes dos conteúdos abordados, idas semanais ao
centro de hemodiálise durante todo o período do projeto, realização
das competências da intervenção com os pacientes, participações e
apresentações

de

trabalhos

em

eventos

científicos,

escrita

e

submissão de um artigo científico.

3. DAS INSCRIÇÕES:
Para participar do processo de seleção, os alunos deverão se
inscrever na sala do NAPEC (segundo andar), na Faculdade de
Medicina- FAMED, localizada em Barbalha, Ceará.
Até o dia 01 de março de 2018, de 8h às 11h e de 13h às 16h,
com os seguintes documentos:
a) Cópia do Histórico
b) Ficha de Inscrição
c) O tema da aula a ser apresentado no dia do processo seletivo
(relacionado com a promoção da saúde em pacientes
submetidos à hemodiálise, com um conteúdo adequado para
pacientes e familiares)

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A seleção e classificação dos candidatos serão realizadas pela
Profa. Cristiane Marinho Uchôa Lopes, Coordenadora do Projeto, de
acordo com os seguintes critérios:
4.1

Aula expositiva

Será realizada uma apresentação de uma aula teórica com um
tema da área de promoção da saúde em pacientes submetidos à
hemodiálise, o mesmo sugerido durante a inscrição.

A aula acontecerá no dia 02 de março de 2018 às 10:30h em uma
sala de aula (de acordo com a disponibilidade).
Será uma apresentação de no mínimo 15 minutos e no máximo de
20 minutos. Poderá ou não ser utilizado o recurso data show.
Terá pontuação de 0 a 8,0.

4.2 Entrevista
Será realizada no dia 02 de março de 2018 após a apresentação
da aula teórica, por 10 minutos.
Será verificada a disponibilidade para a participação de todas as
atividades do Projeto de Extensão.
Terá pontuação de 0 a 2,0.

4.3 Composição da Nota:

NOTA FINAL = Nota da aula expositiva + Nota da entrevista.
NF < 7, Reprovado
NF >= 7, Aprovado

Serão classificados os três primeiros colocados.

Juazeiro do Norte-CE, 26 de fevereiro de 2018.

Profa. Cristiane Marinho Uchôa Lopes
Coordenadora do Projeto

