
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

Edital PROEXT Nº10/2020 – PROBEXT UFCSPA 2020/2021 

 
PROJETOS E PROGRAMAS APROVADOS 

INFORMAÇÕES E SELEÇÃO DOS BOLSISTAS  
 

 

 
Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

O projeto A Nossa Casa busca oferecer apoio social aos idosos           
residentes do Condomínio Residencial Jardim Itu, do Bairro Jardim Itu Sabará           
de Porto Alegre - RS, em conjunto com a unidade de Saúde Jardim Itu (USJI).               
Dividido em duas etapas, (1) mapeamento de demandas e (2) implementação,           
o projeto inicial foi adaptado ao modelo EAD-EM – sendo necessário, portanto,            
que todos os seus recursos sejam realizados a distância. No primeiro           
momento, o aluno bolsista estará em íntimo contato com a Unidade de Saúde             
Jardim Itu e seus profissionais, ajudando a identificar e elencar necessidades           
da comunidade e possíveis soluções. Na fase 2, é papel do bolsista dar             
seguimento às duas propostas secundárias do projeto: o “Clube do Audioconto”           
(do eixo social, busca estimular a cognição, a empatia e a socialização a partir              
de áudio-leituras a serem encaminhadas quinzenalmente para os participantes)         
e a “Academia do zap” (do eixo físico, propõe-se a promover a prática de              
atividades físicas por meio da manutenção quinzenal de instruções em vídeo           
de yoga, meditação ou funcional). É importante ressaltar que ambas as           
propostas podem ser adaptadas, ao longo do ano, ao retorno do público-alvo            
para cada atividade.  

Atividades do bolsista: 
Reunião com a Unidade de Saúde Jardim Itu; Reunião com o síndico do             
condomínio; entrevista com os idosos do condomínio para rastreamento         
básico de situação de saúde e convite para o projeto; condensação e            
cruzamento dos dados obtidos em entrevistas; roteirização, gravação e edição          

Título do Projeto ou 
Programa: 

1) A Nossa Casa 

Coordenador: Maria Amélia 
Contato (e-mail ou 
telefone) 

maria.amelia.mano@gmail.com /  
ameliamano@ufcspa 

mailto:maria.amelia.mano@gmail.com


dos audiocontos (Clube do Audiolivro) e dos vídeos de instrução física           
(Academia do Zap). 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 
Enquanto um projeto dedicado especificamente à população idosa, é ideal que           
o aluno bolsista seja uma pessoa pacienciosa, sensível, proativa, de destacada           
competência comunicativa e que se interesse pela vivência empírica da          
Medicina de Família e Comunidade. Com isso, será capaz de desenvolver, a            
partir do contato com o paciente, competências como o zelo, a empatia, a             
comunicação ativa e a ética profissional. Requisitos desejáveis (mas não          
obrigatórios): experiência básica com softwares de edição de vídeo, de áudio e            
de design gráfico para a roteirização, gravação, produção e edição dos vídeos            
e áudios do projeto; experiência com a produção de postagens e o manejo de              
redes sociais; ter cursado/estar cursando as disciplinas de Educação e Saúde,           
Ciclo de Vida 1, Ciclo de Vida 2, Semiologia; ser aluno de            
enfermagem/medicina/nutrição/fisioterapia/psicologia. 

Dinâmica da seleção: 
Para a seleção do aluno bolsista, será realizada entrevista via Google Meet,            
com duração aproximada de 15 minutos. Nessa, o mais importante é que o             
candidato se faça conhecer. Para isso, pode utilizar como questões          
norteadoras: quais são suas motivações pessoais e acadêmicas para participar          
do projeto? O que almeja aprender na sua realização? Você tem alguma            
experiência com projetos extracurriculares, mais especificamente projetos de        
extensão? Se não, por que o A Nossa Casa chamou sua atenção? Qual a              
importância da APS para a manutenção da saúde de uma comunidade? Qual            
seria sua disponibilidade de horário para a condução do projeto? 
 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 
A combinar pelo email ameliamano@ufcspa.edu.br ou      
maria.amelia.mano@gmail.com . 
 
 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

Nesse projeto o bolsista participará da montagem dos métodos de          
diagnóstico e fará a redação e impressão dos mesmos. O bolsista irá aplicar o              
diagnóstico e participar da avaliação com o orientador. O bolsista será           
responsável pela montagem das maquetes, roteiro de peças teatrais,         
montagem de painéis e demais métodos do projeto. O bolsista fará a            
operacionalização das atividades com os alunos. O bolsista vai participar da           
avaliação dos resultados. Importante informar que esse projeto vai acolher,          
além do bolsista, mais cinco a seis voluntários. 

Título do Projeto ou Programa: 2) Aprendendo sobre Vírus e Vacinas 
Coordenador: Luiz Carlos Rodrigues Júnior 

Contato (e-mail ou telefone) luizcrj@ufcspa.edu.br  

mailto:ameliamano@ufcspa.edu.br
mailto:maria.amelia.mano@gmail.com
mailto:luizcrj@ufcspa.edu.br


Atividades do bolsista: 

Preparação de tabelas e listas, questionários, roteiros, produção de maquetes          
e protótipos. Aplicação de testes nos alunos da escola, realização das           
atividades com os alunos da escola, preparação de relatórios, leitura e           
discussão de artigos de extensão e participação em eventos para apresentação           
de dados do projeto. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

Estar no mínimo no segundo ano do curso de graduação. Ter cursado ou estar              
cursando a disciplina de Imunologia Habilidade no contato com crianças e           
adolescentes Interesse em ações sociais e de ensino. Estar, preferencialmente,          
envolvido em iniciação científica, estágio ou PID em Imunologia, Virologia,          
Vacinologia ou Saúde Pública. Ter tempo disponível de no mínimo 10 h            
EFETIVAS semanais para dedicação ao projeto. 

Dinâmica da seleção: 

● Análise de histórico escola e currículo;  
● Entrevista; 
● Prova escrita sobre estratégia de montagem de atividades para         

extensão em Imunologia,Virologia e Vacinologia. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Dia 08/03/2021 das 14:00 às 16:30.   Link: meet.google.com/nbg-pohg-zqt 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

O bolsista do presente projeto deverá planejar, organizar e executar as           
atividades pertinentes à ele. Ele será o responsável pela divulgação do projeto,            
seleção de monitores voluntários e dos participantes, treinamento inicial dos          
monitores, avaliações e reavaliações, organização e execução das atividades         
propostas, participação em eventos científicos e no Congresso da UFCSPA.          
Ele deverá ser capaz de elaborar, discutir e organizar atividades relacionadas à            
atenção integral em saúde para os participantes com doenças neurológicas.          
Junto com os outros alunos do projeto, o bolsista será um mediador entre a              
UFCSPA e os setores da sociedade. 

Atividades do bolsista: 

Título do Projeto ou 
Programa: 

3) AtivaMente – Atenção Integral à Saúde de 
Pessoas com Doenças Neurológicas 

 
Coordenador: Aline de Souza Pagnussat 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

alinespagnussat@gmail.com  

https://meet.google.com/nbg-pohg-zqt?hs=122&authuser=0
mailto:alinespagnussat@gmail.com


● Divulgação do projeto na comunidade acadêmica e externa: divulgar o          
projeto para recrutamento de monitores voluntários e participantes por         
meio de redes sociais, grupos e e-mail; 

● Seleção dos alunos como monitores voluntários: selecionar os alunos         
monitores voluntários interessados por meio de questionário de inscrição         
online; 

● Seleção dos participantes: Selecionar os participantes interessados       
através de questionário e avaliação individual de acordo com os critérios           
de inclusão no projeto; 

● Treinamento inicial dos monitores voluntários: realizar o treinamento        
inicial à distância dos monitores voluntários com conteúdo teórico/prático         
sobre as avaliações e métodos terapêuticos a serem abordados; 

● Avaliação individual dos participantes e proposição das atividades        
terapêuticas: avaliar inicialmente os participantes, de forma online e         
síncrona, quanto à presença de alterações funcionais e qualidade de          
vida; enviar material informativo sobre o início das atividades propostas          
bem como explicar como elas serão realizadas; 

● Organização e execução das atividades: formação do grupo de         
monitores para cada semana de atividades através da organização por          
escala de horários; toda semana os monitores voluntários deverão         
elaborar as atividades a serem realizadas e enviar previamente para o           
bolsista que deverá avaliar levando em consideração os objetivos         
terapêuticos, as características dos participantes e os materiais e         
equipamentos a serem utilizados. Após, o bolsista deverá dar um retorno           
em relação às atividades selecionadas e orientações quanto à         
execução, indicações, contraindicações e cuidados; 

● Avaliação dos participantes e da equipe de monitores quanto às          
atividades do projeto; 

● Reavaliação individual dos participantes: reavaliar individualmente os       
participantes do projeto quanto à presença de alterações funcionais e          
qualidade de vida, bem como quanto à satisfação com o projeto; 

● Avaliação da equipe de monitores quanto ao projeto: realizar a aplicação           
da autoavaliação e avaliação do projeto aos monitores voluntários a fim           
de verificarmos os aprendizados e aspectos que podem ser melhorados; 

● Outras atividades acadêmicas: participar da organização do Congresso        
da UFCSPA bem como apresentar o projeto e seus resultados no           
Congresso e em demais eventos científicos relevantes. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: O candidato à bolsista do projeto            
AtivaMente será avaliado na seleção acerca dos seguintes itens: 

● Comprometimento; 
● Proatividade; 
● Raciocínio clínico; 
● Elaboração de propostas de atividades; 
● Conhecimento sobre as principais doenças neurológicas. 



Dinâmica da seleção: Será realizada entrevista individual e online através do           
Google Meet. Posteriormente à entrevista, será enviado questionário através         
do Google Forms com conhecimentos específicos sobre as principais doenças          
neurológicas, proposta de atividade e raciocínio clínico. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência:  

Dia 10/03/2020 a partir das 8h. Link: meet.google.com/oxq-kywy-pjt 

 

 

 
Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

Realização de reuniões com orientador para definição e revisão         
teóricas dos tópicos a serem publicados. Elaboração de posts com linguagem           
adaptada para leigos e embasada em evidências. Publicação de posts em           
redes sociais. Acompanhamento dos retornos dos posts e dos relatórios de           
visualização para adequação dos novos posts. 
 
Atividades do bolsista: 

O discente candidato à bolsa para este projeto de extensão deverá           
seguir o desenvolvimento das seguintes atividades:  

● Colaborar na organização de um plano de atividades;  
● Realizar o registro das reuniões do projeto de extensão em atas;  
● Organizar o cronograma de avaliação das atividades do projeto de          

extensão;  
● Participar de eventos científicos com a produção de trabalhos;  
● Auxiliar no desenvolvimento de produtos científicos;  
● Elaborar materiais digitais acerca da temática do projeto;  
● Publicação dos materiais gerados no item acima nas mídias digitais; 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência           

da bolsa ou no momento da solicitação da desistência da mesma,           
utilizando relatório específico, o qual deverá ser encaminhado        
digitalmente, devidamente assinado pelo bolsista e coordenador, para o         
e-mail proext@ufcspa.edu.br. 

● Fazer referência à sua condição de bolsista do programa nas          
publicações e trabalhos apresentados. 

Perfil desejado e requisitos para seleção:  

O discente candidato à bolsa para este projeto de extensão deverá           
apresentar as seguintes características:  

● Estar devidamente matriculado em um Curso de Graduação;  

Título do Projeto 
ou Programa: 

4) Ciência na maternidade: levando conhecimento 
baseado em evidências para a comunidade 

Coordenador: Mariana González de Oliveira  
Contato (e-mail ou 
telefone) 

marianagz@ufcspa.edu.br  

mailto:proext@ufcspa.edu.br
mailto:marianagz@ufcspa.edu.br


● Ter disponibilidade de 20 ( vinte) horas semanais para se dedicar ao            
projeto de extensão;  

● Ser proativo, dedicado, criativo e saber trabalhar em grupo;  
● Ter conhecimentos em  informática e ferramentas de design. 

Dinâmica da seleção: 

A seleção do bolsista será realizada mediante uma entrevista, via web           
conferência ( Google Meet), com questionamentos enfocados: 

● no perfil do discente candidato; 
● na visão do mesmo sobre a interlocução entre Universidade e          

comunidade externa;  
● nas aspirações do mesmo em relação ao projeto; 
● nas formas e habilidades em que o mesmo poderá contribuir para           

alcançar os objetivos do projeto; 
● na relação com a temática pediátrica abordada pelo projeto em         

questão;  
● na disponibilidade de tempo para realização das ações almejadas pelo          

projeto.  

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Data: 09/03/2021    Horário: 14:30 
Link da web conferência: Google meeting hzw-npfr-zjz 
 
 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Colaborar com a implementação do projeto; 
● Estabelecer e preservar o contato entre a universidade e a instituição           

onde realizar-se-á o projeto, identificando as demandas e os recursos          
disponíveis para a execução das atividades propostas; 

● Garantir o cumprimento dos objetivos geral e específicos previamente         
estabelecidos; 

● Participar das capacitações internas e de reuniões adicionais; 
● Envolver-se no planejamento e desenvolvimento das atividades remotas        

e presenciais; 

Título do Projeto 
ou Programa: 

5) Conhecimento e Longevidade: Capacitação de     
Funcionários e Atuação Integrativa com Idosos em       
uma Instituição de Longa Permanência. 

 
Coordenador: Carmen Vera Giacobbo Daudt 
Contato (e-mail 
ou telefone) 

carmend@ufcspa.edu.br  

mailto:carmend@ufcspa.edu.br


● Fomentar a realização de trabalho voluntário e o interesse dos discentes           
no âmbito da geriatria e da gerontologia; 

● Prezar pela indissociabilidade entre os pilares em que se baseiam o           
projeto e na instituição: ensino, pesquisa e extensão. 

Atividades do bolsista: 

● Atender regularmente às convocações da Pró-Reitoria de Extensão,        
Cultura e Assuntos Estudantis da UFCSPA; 

● Conduzir a organização das capacitações internas e a elaboração de          
materiais educativos e de atividades remotas e presenciais voltadas         
para os idosos e funcionários da instituição; 

● Conduzir a coleta e síntese de dados e a criação de processos ou             
produtos a partir da ação de extensão. 

● Apresentar e referenciar os resultados de seu trabalho como bolsista no           
projeto em eventos acadêmicos, internos e externos à UFCSPA, e em           
suas publicações; 

● Elaborar os relatórios parcial e final de suas atividades como bolsista; 
● Criar uma conta na plataforma Instagram para divulgação do projeto e           

de seus resultados e para o compartilhamento de conteúdos relevantes          
sobre o cuidado à saúde dos idosos; 

Perfil desejado: 

O bolsista designado para este projeto deve ser aluno de algum curso            
de graduação da UFCSPA e possuir um perfil proativo, comunicativo e           
responsável, visando atender todas as demandas das atividades propostas         
pelo projeto. Além disso, deve apresentar interesse pelas áreas da geriatria e            
da cardiologia, para melhor atendimento das demandas e aproveitamento do          
projeto. 

Requisitos(obrigatórios): 

● Estar regularmente matriculado, no 1o. semestre letivo de 2021, em          
curso de graduação na Universidade Federal De Ciências Da Saúde De           
Porto Alegre; 

● Ter Currículo Lattes na plataforma Lattes do Conselho Nacional de          
Pesquisa; 

● Previsão de formatura após o período de vigência da bolsa (abril de            
2021 a março de 2022); 

● Proceder corretamente com a inscrição, apresentando a documentação        
exigida; 

● Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 
● Não possuir outra atividade acadêmica remunerada, com exceção dos         

auxílios do Programa Bolsas de Permanência. 

Dinâmica da seleção: 

A seleção do bolsista será realizada por meio de entrevistas com os            
candidatos pela plataforma Google Meet. Os candidatos serão entrevistados         



separadamente de acordo com a ordem de manifestação de interesse na           
bolsa. Cada entrevista terá em torno de quinze minutos. Entre os tópicos            
avaliados, situam-se: o cumprimento dos requisitos e a compatibilidade com o           
perfil desejado. A professora coordenadora do projeto será responsável pela          
condução das entrevistas e avaliação dos discentes. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

A seleção ocorrerá na terça feira, dia 09 de março de 2021, às 19 horas, pelo                
link: 

https://meet.google.com/jed-brfs-agh 

  

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Participar, junto com a docente orientadora, de todas as etapas/faces de           
acordo com o programa PROBEXT 2020/2021 aprovado, seus objetivos         
e metodologia; 

● Auxiliar a professora orientadora na organização e preparação de         
organização das ações do programa, em todas as etapas previstas; 

● Desenvolver as tarefas que se enquadrem nas especificações do         
Programa PROBEXT aprovado e que sejam pertinentes com suas         
atribuições;  

● Participar das atividades de divulgação do Programa aprovado, seja em          
apresentações orais, produção de trabalhos referentes para a        
publicação, relatórios, etc., inclusive nas convocações da PROEXT na         
UFCSPA; 

● Participar de atividades institucionais que prevejam o envolvimento de         
bolsistas PROBEXT como apoio;  

● Participar em conjunto com a orientadora do programa, da elaboração          
dos relatórios parcial e final do projeto;  

● Cumprir qualitativamente quantitativamente das formalidades da bolsa; 
● Exercer as atividades previstas no projeto em regime de 15 (quinze)           

horas semanais, sendo uma hora presencial de reunião com a          
professora orientadora;  

Atividades do Bolsista: 

● Cuidar das formalidades das ações, envio de e-mail, redes sociais do           
programa e das etapas de cada ação em seus aspectos burocráticos;  

Título do Projeto ou 
Programa: 

6) Programa Contação de Histórias na     
Promoção da Saúde 2021 

Coordenador: Luciana Boose Pinheiro  

Contato (e-mail ou 
telefone) 

lucianabp@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/jed-brfs-agh
mailto:lucianabp@ufcspa.edu.br


● Organizar a agenda do programa, divulgação, planejamento,       
implementação e avaliação das ações;  

● Auxiliar a professora orientadora na organização e preparação de         
organização das ações do programa, em todas as etapas previstas;  

● Elaborar as atividades de divulgação do Programa aprovado, seja em          
apresentações orais, produção de trabalhos referentes para a        
publicação, relatórios, etc., inclusive nas convocações da PROEXT da         
UFCSPA; 

● Participar em conjunto com a orientadora do programa, da elaboração          
dos relatórios parcial e final do projeto;  

● Cumprir qualitativamente e quantitativamente das formalidades da bolsa; 

Perfil desejado e requisitos para a seleção 

O bolsista do programa deverá ser aluno de graduação da UFCSPA, já            
ter participado de uma ou mais ações do programa de extensão Contação de             
Histórias na Promoção da Saúde, ter domínio da utilização do computador,           
conhecimentos da contação de histórias, de literatura e internet.  

Dinâmica da Seleção 

Critérios de Seleção do Bolsista: 

● ter sido participante em uma das ações do programa; 
● ser aluno de graduação da UFCSPA; 
● redigir texto coeso e coerente sobre a temática da humanização em           

saúde por meio da literatura;  
● Ter disponibilidade e motivação para trabalho no projeto, demonstrados         

na entrevista;  

O processo constará de redação textual e entrevista.  

Data e Horário da seleção e link para web conferência: 

10/03/2021 – 10h – link para seleção Meet: ofe-qvnq-dny (google.com) 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Participar e auxiliar na organização da capacitação da equipe executora 
● Participar semanalmente das reuniões do grupo; 
● Auxiliar a coordenadora no cadastro das pessoas participantes do         

projeto. 

Título do Projeto ou 
Programa: 

7) Dança para crianças, adolescentes e adultos      
com lesão cerebral 

Coordenador: Caren Luciane Bernardi  

Contato (e-mail ou 
telefone) 

carenb@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/ofe-qvnq-dny
mailto:carenb@ufcspa.edu.br


● Realizar a avaliação inicial das pessoas com lesão cerebral; 
● Organizar a equipe, auxiliar no planejamento e participar da execução          

das aulas de dança; 
● Organizar e participar do processo de avaliação do programa por parte           

da equipe executora e dos usuários; 
● Gerenciar, junto com a coordenadora, a página do projeto no Instagram,           

e eventualmente produzir cards informativos junto com os demais         
membros da equipe do projeto; 

● Apresentar trabalhos científicos e extensionistas em eventos,       
principalmente no Congresso UFCSPA e demais eventos desta        
universidade; 

● Junto com a equipe, desenvolver as pesquisas que comporão uma das           
atividades do projeto; 

● Escrever, junto com a equipe, 1 artigo científico e 1 artigo de extensão; 
● Atender às convocações da PROEXT; 
● Participar de eventos extensionistas, como monitor ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 
● Executar o Plano de Trabalho aprovado, com dedicação de vinte horas           

semanais. 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência da            

bolsa (até 30/04/2022) ou no momento da solicitação da desistência da           
mesma; 

● Fazer referência à sua condição de bolsista do programa nas          
publicações e trabalhos apresentados; 

● Auxiliar a coordenadora do projeto a organizar as informações e          
materiais necessários para a elaboração dos relatórios parciais e finais          
do programa; 

● Auxiliar na organização e participar da apresentação de dança. 

*Caso as condições epidemiológicas não permitam a execução de todas as           
atividades do programa de forma presencial, o bolsista terá a atribuição de            
organizar a agenda de publicações no Instagram do projeto, elaborar cards           
informativos e cumprir as atividades do projeto que não envolvam ações           
presenciais. 

Atividades do bolsista: as mesmas que constam no item Atribuições do           
Bolsista. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Ser proativo, pontual, empático e gostar trabalhar em equipe; 
● Ter afinidade com o tema do projeto e gostar de estudar o tema; 
● Ter carga horária disponível para participar de todas as atividades do 
● projeto. 

Dinâmica da seleção: 

O processo de seleção será através de: 

● Entrevista com a coordenadora (de forma presencial ou remota); 



● Entrega de um memorial descritivo demonstrando aproximação ao perfil         
desejado e suas motivações para participar do programa; 

● Entrega de redação argumentativa sobre o tema “O papel da dança na            
promoção da saúde de pessoas com deficiência”; 

● A média final será feita através da soma das notas obtidas na entrevista             
(peso 4,0), memorial (peso 3,0) e redação (peso 3,0). 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Dia 11 de março de 2021 às 14h.  

Link: https://meet.google.com/rkh-onnd-cdx 

 

 

 

Perfil Desejado: 

Espera-se que o candidato à bolsa seja aluno regularmente matriculado          
no curso de graduação em Informática Biomédica na UFCSPA, durante o ano            
de 2021. Além disso, o candidato deverá: 

• ter conhecimentos em lógica e linguagem de programação; 

• ter iniciativa para a participação em um projeto com grande impacto social; 

• ter disponibilidade para participar em reuniões semanais, em horários a serem            
combinados, com o grupo do projeto. 

Atribuições do Bolsista 

O bolsista estará envolvido em atividades relacionadas: 

• ao desenvolvimento de dispositivos e aplicativos, principalmente na área de           
programação mobile; 

• ao planejamento e organização de ações de extensão relacionadas ao uso            
dos dispositivos criados no contexto do projeto; 

• à implantação dos dispositivos e aplicativos criados no contexto do projeto. 

Título do 
Projeto ou 
Programa: 

8) Design de Interação e Tecnologia Assistiva para       
Apoio à Terapia Ocupacional aplicada a Crianças e        
Adolescentes com Comprometimento   
Neuropsicomotor. 

Coordenador: Isabel Cristina Siqueira da Silva 

 

Contato (e-mail 
ou telefone) 

isabel.siqueira@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/rkh-
mailto:isabel.siqueira@ufcspa.edu.br


Além de seu envolvimento nas atividades citadas, de acordo com o           
Edital PROEXT No 10/2020 (PROBEXT UFCSPA 2020/2021), o bolsista possui          
também as seguintes atribuições: 

• atender às convocações da PROEXT; 

• apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos da UFCSPA; 

• participar de eventos extensionistas, como membro ou organizador, no          
período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 

• executar o Plano de Trabalho aprovado, com dedicação mínima de dez horas             
semanais; 

• realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência da bolsa              
ou no momento da solicitação da desistência da mesma, utilizando relatório           
específico, o qual deverá ser encaminhado digitalmente, devidamente assinado         
pelo bolsista e coordenador, para o e-mail probext@ufcspa.edu.br; 

• fazer referência à sua condição de bolsista do programa nas publicações e             
trabalhos apresentados. 

Critérios de seleção do bolsista 

O bolsista será selecionado a partir de uma entrevista a ser realizada            
com a coordenadora do projeto e da apresentação de seu histórico escolar. As             
características que fazem parte do perfil esperado do bolsista, apresentadas          
anteriormente, serão analisadas durante o processo de seleção. 

Atividades do bolsista 

De forma coerente com a proposta deste projeto de extensão, a seguir            
são listadas as atividades nas quais o aluno bolsista atuará em 2021, junto à              
equipe do projeto: 

• aprendizado sobre programação mobile, caso seja necessário, junto à equipe           
do projeto; 

• análise do contexto em que as ações serão realizadas (Kinder – centro de              
integração da criança especial), para a definição de soluções de design de            
interação e de tecnologia assistiva; 

• participação na definição do projeto (design) e arquitetura do aplicativo,           
utilizando técnicas de Engenharia de Software; 

• participação no desenvolvimento, testes e implantação das soluções; 

• participação no planejamento e na organização de ações de extensão para a             
promoção da equidade e da inclusão social de pessoas com comprometimento           
neuropsicomotor; 

• divulgação dos resultados obtidos com o projeto para a comunidade           
acadêmica da UFCSPA. 



Data e local do processo seletivo 

 A seleção deverá ocorrer no dia 10/03, no horário das 15h às 16h,             
através do link meet.google.com/ddr-jhdn-dvj . 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto:  

O bolsista do projeto terá um papel fundamental no planejamento,          
organização e execução da proposta junto à comunidade. Espera-se a          
aquisição de capacidades para planejamento e implementação de intervenções         
em promoção da saúde, vislumbrando a importância do contato e do           
conhecimento prévio da realidade para a elaboração de tal intervenção. O           
bolsista participará ativamente de todas as etapas do projeto, partindo do           
contato com as US e gerência, planejamento e preparação de materiais para            
as oficinas com as gestantes, levantamento da avaliação do processo,          
planejamento e apoio às capacitações com os enfermeiros, além da elaboração           
de relatórios, artigos e apresentação em eventos científicos. A participação nas           
reuniões da equipe, objetivarão a apropriação do tema e 

capacitação para a elaboração e implementação das intervenções,        
conhecimento da realidade em questão (comunidade, profissionais, usuários)        
bem como para o desenvolvimento do raciocínio crítico e clínico, assim como a             
constante atualização em temáticas pertinentes ao projeto. O contato com as           
US e a implementação da intervenção permitirão o treinamento de habilidades           
práticas e interpessoais importantes para a formação do aluno (iniciativa,          
liderança, relacionamento interpessoal, planejamento, trabalho em equipe etc.).        
A avaliação das atividades do projeto permitirá a construção de um           
pensamento crítico e reflexivo acerca do próprio trabalho. Por fim, a elaboração            
de relatórios, artigos e demais trabalhos propiciará o aperfeiçoamento das          
habilidades de expressão textual e escrita científica, indispensáveis ao         
exercício profissional futuro. 

Atividades do bolsista: 

● Participação em reuniões semanais da equipe (para discussão de         
artigos, treinamento das atividades, capacitação para oficinas, etc); 

● Pesquisa de materiais teóricos para seminários; 

Título do Projeto 
ou Programa: 

9) E lá vem o bebê: conversando sobre as        
transformações da gravidez e do nascimento de       
filhos na família 

 

Coordenador: Luciana Suárez Grzybowski 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

lucianasg@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/ddr-jhdn-dvj?hs=224
mailto:lucianasg@ufcspa.edu.br


● Auxílio para a organização das intervenções e atividades (seleção de          
atividades, materiais necessários, cronograma das Unidades Básicas,       
preparação das oficinas, organização do material (presenciais ou        
online); 

● Realização de contatos e operacionalização das oficinas nas US -          
Implementação e avaliação das oficinas com gestantes; 

● Auxílio no planejamento da capacitação de enfermeiros; 
● Auxílio na realização da capacitação com enfermeiros (presencial ou         

online); 
● Organização e análise dos dados de avaliação coletados;  
● Elaboração de relatório do projeto e relatório de atividades; 
● Elaboração de artigos e trabalhos para eventos científicos (SEURS,         

Congresso UFCSPA...); 
● Elaboração de cartilha informativa. 

Perfil desejado e requisitos para seleção:  

O aluno bolsista deverá demonstrar pró-atividade, responsabilidade e        
dedicação em relação às tarefas acadêmicas, assim como motivação, iniciativa          
e facilidade para o trabalho em equipe e para falar em público. Ainda, deve              
possuir interesse e/ou identificação com o tema do projeto de extensão (saúde            
materno-infantil, relações familiares, pré-natal, SUS) e com a prática de          
condução de grupos com usuárias e trabalhadores na saúde pública. O bolsista            
deverá ser, preferencialmente, aluno do curso de Psicologia, já tendo          
concluído, no mínimo, 3 semestres da graduação. É importante ter          
disponibilidade de 20 horas semanais, incluindo reuniões semanais nas         
segunda-feiras, às 17h. 

Dinâmica da seleção:  

A seleção consistirá em uma entrevista grupal e/ou individual com o (s)            
candidato (s), a fim de verificar a identificação com a proposta, trajetória            
acadêmica, interesse/motivação e disponibilidade para as atividades. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

08/03/2021 (segunda-feira), 14h 

Link: meet.google.com/kix-egzb-afk 

 

 

Resumo da proposta: 

Título do Projeto ou 
Programa: 

10)Educação Permanente em enfermagem na     
saúde mental 

Coordenador: Annie Jeanninne Bisso Lacchini 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

annieb@ufcspa.edu.br  

mailto:annieb@ufcspa.edu.br


Esse projeto tem como objetivo qualificar as práticas assistenciais da          
equipe de enfermagem em saúde mental, assim como promover a reflexão das            
práticas, a melhoria e a adaptação destas. O cenário de ação é a internação              
psiquiátrica do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, em que serão         
trabalhados assuntos relacionados à capacitação dos profissionais para o         
manejo e cuidado das pacientes em sofrimento psíquico. Como resultado          
desse projeto espera-se alcançar uma atuação crítica, reflexiva e         
transformadora dos profissionais de enfermagem, a fim de obter um serviço           
qualificado. As ações contarão com o uso de recurso audiovisual para           
apresentação dos conteúdos, de técnicas de dinâmica de grupo e rodas de            
conversa. Dessa forma, espera-se, também, construir conhecimentos no        
ambiente de trabalho a partir da integração deste com o meio acadêmico,            
possibilitando o planejamento e a execução de ações para a melhoria dos            
serviços de saúde em saúde mental. O projeto envolverá a avaliação das            
ações pelos participantes e pela equipe do projeto, por meio de questionários            
de satisfação para participantes, questionários pré e pós-teste e questionário          
de avaliação do projeto para a equipe executora. 

Perfil Desejado: 

Desejamos que o/a discente bolsista selecionado para o projeto tenha          
responsabilidade, comprometimento e postura ética. Deve contribuir com        
inovações e saber compartilhar os conhecimentos adquiridos durante o         
trabalho. É fundamental que tenha proatividade, interesse pela temática,         
disposição para o trabalho e a possibilidade de dedicação semanal de um turno             
para o desenvolvimento das atividades do projeto. Além disso, deseja-se um           
olhar comprometido com as quebras de paradigmas e com as mudanças da            
assistência psiquiátrica ao modo de atenção psicossocial. 

Atribuições do bolsista: 

São compromissos gerais do bolsista selecionado para o projeto, de          
acordo com o Edital: 

● Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da          
UFCSPA; 

● Atender às convocações da PROEXT; 
● Apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos da UFCSPA; 
● Participar de eventos extensionistas, como membro ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 
● Executar o plano de trabalho aprovado, com dedicação mínima de dez           

horas semanais; 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência de            

bolsa ou no momento da solicitação da desistência da mesma. 

São atribuições específicas do bolsista selecionado para o projeto: 

● Participar dos grupos de estudo propostos pela coordenadora do projeto; 
● Participar dos treinamentos relativos aos procedimentos do projeto; 



● Fazer a busca de materiais científicos para elaboração das atividades de           
educação em saúde; 

● Organizar atividades de educação em saúde para equipe de         
Enfermagem da internação psiquiátrica; 

● Revisar e atualizar os protocolos operacionais padrões da unidade de          
internação psiquiátrica; 

● Criar situações realísticas para educação em saúde da equipe de          
Enfermagem da internação psiquiátrica; 

● Elaborar materiais informativos sobre temas de Enfermagem em Saúde         
Mental. 

Critérios de seleção do bolsista: 

Os bolsistas serão selecionados a partir dos seguintes critérios,         
analisados a partir de um processo seletivo por meio de uma entrevista em             
grupo via Google Meet: interesse demonstrado pela proposta, disponibilidade         
de um turno livre semanal para a realização das atividades, não possuir outras             
bolsas de extensão ou pesquisa na UFCSPA. 

Processo seletivo: 

A inscrição para a seleção do bolsista será feita no período de            
23/02/2021 a 2/03/2021,via Google Forms. A seleção será realizada por          
processo seletivo remoto no período de 08 a 16/03/2021 pela coordenadora da            
proposta, com data a ser comunicada no e-mail fornecido no momento da            
inscrição do aluno. 

 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Estar em frequente contato com as redes sociais em busca de novos            
temas relevantes para construção de PodCasts que interessem a         
comunidade externa; 

● Supervisionar o andamento das atividades do projeto, estando        
ativamente ativo na produção dos manuais e podcasts; 

● Delegar funções a cada voluntário participante do projeto; 
● Coletar dados dos questionários de satisfação e também as estatísticas          

oferecidas pela plataforma de streaming (Spotify); 

Título do Projeto ou 
Programa: 

11)EmerCast: Descomplicando a Sala de     
Emergência 

Coordenador: Karin Viegas 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

karinv@ufcspa.edu.br  

mailto:karinv@ufcspa.edu.br


● Participar de reuniões com o coordenador e com a PROEXT, quando           
necessário. 

Atividades do bolsista: 

● Organizar as datas de postagem de cada PodCast; 
● Participar da execução e gravação de cada PodCast; 
● Fazer ata das reuniões; 
● Postar os PodCast no Spotify; 
● Auxiliar na produção dos relatórios; 
● Apresentar resultados do projeto em forma de trabalho em congressos e           

mostras científicas; 
● Produzir artigos e outras metodologias a partir dos resultados do projeto. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Habilidade em Comunicação; 
● Estar habituado a utilizar redes sociais; 
● Interesse na área de emergência; 
● Proatividade; 
● Interesse em atividades de extensão. 

Dinâmica da seleção: 

Será disponibilizado um link do google forms para que interessados          
manifestem interesse no projeto. Neste, os candidatos deverão preencher seus          
dados pessoais e elaborar uma proposta de como introduzir os PodCasts em            
diferentes espaços, seja em escolas, hospitais, postos de saúde. Essa          
proposta deverá ser apresentada em entrevista que será marcada. Após o           
período de manifestação de interesse, os candidatos serão convocados para          
uma entrevista em que devem apresentar sua proposta, e realizarem uma           
apresentação pessoal, falando sobre sua dinâmica de trabalho em grupo,          
experiências prévias em projetos de extensão, e sobre o porquê decidiu entrar            
para o projeto. De acordo com o perfil, e com a proposta apresentada, será              
escolhido o bolsista para o projeto. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

08 de março de 2021 as 9 horas pelo https://meet.google.com/qeo-nedu-hjw 

 

 

Título do Projeto 
ou Programa: 

12)Estratégias de Enfrentamentos utilizadas por 
crianças em tratamento oncológico 

 

Coordenador: Ana Cristina Wesner Viana 

Contato (e-mail ou   
telefone) 

cristinawesner@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/qeo-nedu-hjw
mailto:cristinawesner@ufcspa.edu.br


Resumo da proposta: 

O impacto do diagnóstico de câncer na infância é muito complexo tanto            
para o paciente quanto para seus familiares, levando ao uso de estratégias de             
enfrentamentos adaptativas e mal adaptativas. As estratégias de        
enfrentamento são definidas como “esforços cognitivos e comportamentais        
constantemente alteráveis para controlar (vencer, tolerar ou reduzir) demandas         
internas ou externas específicas que são avaliadas como excedendo ou          
fatigando os recursos da pessoa”. Esse projeto tem como objetivo acompanhar           
crianças durante o tratamento oncológico para identificar as estratégias de          
enfrentamento. O cenário da ação será na sala de recreação do Instituto do             
Câncer Infantil (ICI). As ações contarão com uma entrevista sociodemográfica          
e clínica semiestruturada, assim como, avaliação do prontuário para busca de           
dados diagnósticos e de comorbidades da criança. Também serão aplicados os           
instrumentos de avaliação: Escala de Coping da Hospitalização (COPE-H) e          
KIDCOPE– Questionário de Avaliação do Coping em Crianças e Adolescentes.          
Como resultado deste projeto espera-se construir conhecimentos no ambiente         
de assistência à saúde da criança com câncer a partir da integração deste com              
o meio acadêmico, possibilitando o planejamento e a execução de ações           
visando ajudar as crianças a encontrarem estratégias adaptativas e viáveis          
para lidarem com a doença. O projeto envolverá a avaliação das ações pelos             
familiares dos participantes e pela equipe assistencial do ICI, por meio de            
pesquisas de satisfação. 

Perfil Desejado: 

Desejamos que o/a discente bolsista selecionado para o projeto tenha          
responsabilidade, comprometimento e postura ética. Deve contribuir com        
inovações e saber compartilhar os conhecimentos adquiridos durante a         
execução do projeto. É fundamental que tenha proatividade, interesse pela          
temática, disposição e a possibilidade de dedicação de 10 horas semanais para            
o desenvolvimento das ações nas dependências do Instituto do Câncer Infantil.           
Além disso, deseja-se um olhar empático e comprometido com as crianças e            
seus familiares. 

Atribuições do bolsista: 

São compromissos gerais do bolsista selecionado para o projeto, de          
acordo com o Edital:  

● Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da          
UFCSPA; 

● Atender às convocações da PROEXT; 
● Apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos da UFCSPA; 
● Participar de eventos extensionistas, como membro ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 
● Executar o plano de trabalho aprovado, com dedicação mínima de dez           

horas semanais; 



● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência de            
bolsa ou no momento da solicitação da desistência da mesma. 

São atribuições específicas do bolsista selecionado para o projeto: 

● Participar dos grupos de estudo propostos pela coordenadora do projeto; 
● Participar dos treinamentos relativos aos procedimentos do projeto; 
● Participar dos treinamentos de utilização dos instrumentos de avaliação. 
● Organizar atividades de educação em saúde para equipe do ICI; 
● Organizar atividades de psicoeducação sobre estratégias de       

enfrentamento, regulação emocional e solução de problemas para os         
responsáveis; 

● Elaborar materiais informativos sobre Estratégias de Enfrentamento       
infantil. 

Critérios de seleção do bolsista: 

Os bolsistas serão selecionados a partir dos seguintes critérios, analisados a           
partir de um processo seletivo por meio de uma entrevista em grupo: interesse             
demonstrado pela proposta, disponibilidade de um turno livre a cada quinze           
dias para a realização das atividades, não possuir outras bolsas de extensão            
ou pesquisa na UFCSPA. E, através da escrita de uma carta de intenção sobre              
o projeto. 

Processo Seletivo 

A seleção será no dia 08/03 às 10h através do google meet.  

Link de acesso: meet.google.com/owx-tukd-dpr 

 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

A proposta de trabalho do bolsista enfoca sua responsabilidade pelas          
ações e pelas etapas do projeto em cada local de desenvolvimento (ISCMPA –             
UFCSPA). O bolsista será o principal responsável pelo banco de dados do            
projeto, elaboração de artigo científico que norteará a elaboração do trabalho           
de conclusão de curso (caso tenham interesse); manejo dos dados obtidos           
integrando as duas áreas abordadas; representação da universidade em         
congressos e seminários interdisciplinares. As atividades envolverão       
orientações referentes à Amamentação para gestantes na Sala de Espera do           
Ambulatório de Obstetrícia da ISCMPA; orientações para puérperas no         

Título do Projeto ou 
Programa: 

13)Falando em Amamentação  

Coordenador: Monalise Costa Batista Berbert 

Contato (e-mail ou   
telefone) 

monalise@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/owx-tukd-dpr?hs=122&authuser=3
mailto:monalise@ufcspa.edu.br


Alojamento Conjunto da Maternidade Mario Totta da ISCMPA; atuação no          
Banco de Leite Humano da ISCMPA; construção de Banco de dados com os             
dados de aplicação dos questionários durante as orientações à gestantes e           
puérperas; elaboração e atualização de materiais gráficos para orientação;         
construção de resumos, pôsteres, apresentações orais e oficinas para eventos          
científicos na área de extensão e do projeto; participação de reuniões semanais            
com os voluntários e professores do projeto, para atualização sobre os temas,            
e construção de revisões de literatura. 

Relevância da participação do bolsista na proposta: 

O bolsista participa na elaboração de toda a proposta desde a           
atualização do embasamento teórico e até o levantamento de documentos e           
cronograma. A participação do aluno em todo o projeto promove maior           
amadurecimento da escrita e compreensão da importância da extensão na          
Universidade e na comunidade. 

Atividades do bolsista: 

● Mediador no acesso aos locais de atuação do projeto; 
● Discussão e organização de material sobre saúde materno infantil e          

fonoaudiologia para estudo; 
● Nivelamento do conhecimento técnico (específica) para possibilitar o        

trabalho em grupo; Revisão bibliográfica referente ao assunto; 
● Seleção de materiais para confecção de cartazes e folders; elaboração          

de vídeo ilustrativo sobre amamentação; 
● Confecção dos materiais de apoio; organização das aulas para os          

cursos de graduação com apoio dos professores responsáveis pelo         
projeto; 

● Abordagem e distribuição de material informativo (apoio); 
● Orientações sobre amamentação; 
● Elaboração de relatórios; 
● Apresentação e divulgação dos resultados; 
● Preenchimento do Protocolo de Pesquisa; 
● Familiarização com os programas de criação de banco de dados e           

análise estatística 
● Criação da planilha eletrônica; 
● Inclusão de dados em planilha eletrônica; 
● Análise dos resultados; 
● Elaboração do artigo científico e do trabalho de conclusão de curso (se            

for o caso). 
● Executar o Plano de Trabalho aprovado, com dedicação de vinte horas           

semanais. 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

Almeja-se um aluno com motivação, que tenha interesse pela área de           
saúde materno- infantil, em especial na temática da amamentação e com           



conhecimentos sobre saúde coletiva e dispositivos de atuação (atividade em          
grupo, matriciamento e interdisciplinaridade). Objetiva-se que o bolsista adquira         
além de conhecimento e experiência com ações de extensão suporte as           
práticas em saúde coletiva. Objetiva-se ainda que o bolsista desenvolva          
capacidade de organização, auto-organização, pró atividade, e conhecimentos        
específicos nas áreas de atuação; utilização adequada de softwares; melhor          
manejo e experiência no atendimento de pacientes com necessidades         
diferenciadas. 

Dinâmica da seleção: 

● Entrevista dirigida pelo Google Meet; 
● Entrega de carta de intenção, disponibilidade de horário e sugestão de           

atividades a serem desenvolvidas no projeto. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

DATA: 15/03/2021 

Horário: 13:30 - 15hs 

LINK: https://meet.google.com/zkk-cgdv-urt 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto:  
Considerando o momento atual de distanciamento social, a proposta         

para este projeto da área de Promoção da Saúde, a ser realizado no período              
de abril de 2021 a abril de 2022 é de resgate dos pacientes com malformações               
craniofaciais (crianças e adolescentes) em atendimento em 2019, através de          
teleatendimento fonoaudiológico e posterior orientação individualizada através       
de livretos digitais de atividades a serem realizadas em casa, com contatos            
mensais entre terapeuta, supervisor, paciente e familiar. Para a elaboração dos           
livretos será necessário à qualificação teórico-prática e, desta forma integrando          
as ações entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Atividades do bolsista: 

● Atualização dos aspectos clínicos por atividades domiciliares; 
● Elaboração de livretos digitais; 
● Contatos iniciais com pacientes em atendimento presencial em 2019; 
● Encaminhamento e controle da concordância de participar do        

teleatendimento; 
● Organização de calendário de contatos mensais de teleatendimento; 
● Orientação às famílias para as atividades sugeridas; 

Título do Projeto ou 
Programa: 

14)Fissura Labiopalatina: atenção em saúde: 
atenção em saúde 

Coordenador: Maria Cristina De Almeida Freitas Cardoso 
Contato (e-mail ou 
telefone) 

mccardoso@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/zkk-cgdv-urt
mailto:mccardoso@ufcspa.edu.br


● Realização dos teleatendimentos junto à coordenadora do projeto; 
● Elaboração de resumos e apresentação das atividades desenvolvidas        

em eventos científicos;  
● Preparação dos relatórios semestral e final das atividades        

desenvolvidas. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Conhecimento prévio da legislação sobre teleatendimento; 
● Ciência atualizada sobre as malformações craniofaciais; 
● Criatividade e experiência em elaboração de atividades domiciliares; 
● Disponibilidade de horário nas quintas-feiras pela manhã.  

Dinâmica da seleção: 

● Entrevista online; 
● Avaliação de material gráfico de atividades domiciliares realizados        

previamente;  
● Verificação de disponibilidade de horário; 
● Contato anterior com crianças e adolescentes com malformações. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Dia 11/03/2021, quinta feira, às 8h30min 
Link: https:// meet.google.com/mrh-uiep-dpu 
 
 
 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Auxiliar na construção e elaboração do projeto até o momento da 
intervenção; 

● Planejar maneiras de confecção e obtenção dos materiais necessários 
para a atividade prática, se for realizada; 

● Coletar e interpretar os dados referentes aos pré e         
pós-testes,questionários de satisfação e outros dados dentro das        
atividades planejadas dentro do Projeto; 

● Registrar todos os acontecimentos durante o momento da intervenção e          
atividades remotas do Projeto; 

● Participar de reuniões regulares com o professor coordenador e demais          
voluntários do Projeto. 

Título do Projeto 
ou Programa: 

15)Oficina de Primeiros Socorros: uma ação 
transformadora nas escolas públicas de Porto 
Alegre 

Coordenador: Antônio Rogério Proença Tavares Crespo 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

arcrespomd@gmail.com  

mailto:arcrespomd@gmail.com


Atividades do bolsista: 

● Comparecer à escola para realização das oficinas e auxiliar na          
organização da atividade prática durante a intervenção - se essa for           
realizada quando for permitido; 

● Auxiliar na organização das atividades remotas na produção dos         
conteúdos nas mídias sociais e no estabelecimento das parcerias para          
Cursos na modalidade online sobre o tema de Primeiros Socorros; 

● Produzir trabalhos científicos a partir dos resultados e experiências         
decorrentes das atividades realizadas; 

● Apresentar os trabalhos desenvolvidos em eventos acadêmicos (como o         
Congresso UFCSPA). 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Ser aluno de qualquer Curso de Graduação UFCSPA; 
● Interesse no assunto de primeiros socorros; 
● Disponibilidade de tempo para executar as atividades designadas; 
● Interesse em atividades de extensão; 
● Boa relação interpessoal; 
● Proatividade. 

Dinâmica da seleção: 

● Poderão se inscrever apenas alunos de graduação da UFCSPA, de          
qualquer curso, que já tenham concluído pelo menos o 2o semestre; 

● Ter certificado de participação em algum curso sobre primeiros socorros          
na qualificação e membro participante ou comissão organizadora; 

● Apresentar no processo seletivo um modelo teórico-prático de atividade,         
que pode ser realizada nas escolas, relacionado ao tema de primeiros           
socorros. Ademais, deve apresentar soluções e ideias de atividades         
remotas inovadoras para que possam ser utilizadas durante o período          
de excepcionalidade para disseminar o conteúdo de primeiros socorros. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Data prevista para seleção: 10/03/2021. 

Link para Webconferência: http://meet.google.com/sun-satq-veq 

 

 

Título do Projeto 
ou Programa: 

16)PodChem – Falando sobre Química e Ciência       
para a Promoção da Autonomia e do Senso        
Crítico na Sociedade 

Coordenador: Simone Schneider Amaral 

Contato (e-mail 
ou telefone) 

simonea@ufcspa.edu.br  

http://meet.google.com/sun-satq-veq
mailto:simonea@ufcspa.edu.br


Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Auxiliar no gerenciamento e dar suporte nas ações realizadas; 
● Produzir o podcast segundo os critérios e objetivos definidos no projeto           

de extensão (PodChem – Falando sobre Química e Ciência para a           
Promoção da Autonomia e do Senso Crítico na Sociedade); 

● Divulgar o podcast em redes sociais e outras mídias digitais; 
● Ser responsável por produzir o layout e a identidade visual do projeto; 
● Avaliar o desempenho do projeto e implantar ações corretivas (quando          

necessário) para garantir o cumprimento dos objetivos; 
● Cumprir com todas as normas da Universidade e do edital PROEXT           

n°10/2020; 

Atividades do bolsista: 

● Participar de todas as reuniões convocadas pela coordenadora do         
projeto e demais colaboradores; 

● Buscar modelos de podcasts científicos para discutirmos os formatos e          
os temas abordados; 

● Pesquisar sobre plataformas de hospedagem da página do projeto e, em           
acordo com a equipe de docentes do projeto, construir essa página da            
internet; 

● Pesquisar sobre agregadores ou plataforma de streeming para auxiliar a          
equipe na escolha entre essas opções; 

● Cadastrar o PodChem nas plataformas desejadas; 
● Criar, atualizar e manter ativas as páginas do Projeto nas redes sociais,            

respeitando as normativas da UFCSPA e sempre submetendo à         
aprovação e verificação da equipe de professores coordenadores; 

● Construir, com a aprovação da equipe, a identidade visual do projeto           
(logo, cores e linguagem e layout de postagens); 

● Organizar os materiais/documentos necessários para cada atividade; 
● Participar de todas as etapas de produção (pré- e pós-produção) dos           

episódios do PodChem; 
● Participar das gravações do PodChem nas atividades que lhe forem          

delegadas pela equipe proponente (âncora, editor, roteirista e etc); 
● Divulgar os episódios do PodChem; 
● Controlar os recursos utilizados no projeto; 
● Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas durante o projeto; 
● Gerenciar a seleção de acadêmicos voluntários participantes; 
● Elaborar os formulários de avaliação dos episódios do podcast; 
● Compilar, analisar e apresentar os resultados das avaliações dos         

episódios do podcast para subsidiar as discussões sobre melhoria do          
projeto; 

● Elaborar um relatório final de todas as atividades desenvolvidas e          
resultados obtidos; 

● Confeccionar resumos e/ou pôster para exposição em eventos da área          
com os dados obtidos; 



● Auxiliar no controle dos acadêmicos participantes para posterior        
confecção de certificados. 

● Escrever artigo para publicação dos resultados em revistas científicas         
e/ou de extensão; 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

O(A) bolsista selecionado(a) para atuar nesse projeto deverá ter         
disponibilidade, comprometimento e senso de responsabilidade. O trabalho        
deverá ser construído de forma organizada e sistemática, respeitando o          
cronograma estabelecido ou adequando o mesmo em conjunto com as          
professoras orientadoras quando necessário. Criatividade, senso crítico,       
pró-atividade e interesse por tecnologia e ferramentas de mídia digitais serão           
considerados um diferencial. 

Dinâmica da seleção: 

O(a) bolsista será selecionado(a) por meio de entrevista. Será solicitado          
ao(à) candidato(a) que preencha um formulário on-line contendo informações         
sobre experiências relacionadas ao projeto, dados de identificação e         
disponibilidade de horário para trabalhar em atividades do projeto. A pontuação           
(formulário + entrevista) será atribuída de acordo com os itens solicitados no            
perfil do bolsista. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Data: 09/03/2021 às 10h através do Google Meet        
(meet.google.com/pxe-osya-ecm). 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Ser assíduo e pontual para desenvolvimento das atividades práticas; 
● Preencher e enviar relatórios e demais solicitações da PROEXT; 
● Participar de eventos vinculados à extensão para apresentação do 

projeto, bem como nas atividades do bolsista. 

Atividades do bolsista: 

● Auxiliar na sensibilização das Unidades de Saúde sobre a importância          
do projeto e divulgar seus objetivos e ações. 

● Confecção de material de educação em saúde; 

Título do Projeto ou 
Programa: 

17)PESCID – Programa de Exercício, Saúde e 
Cidadania para Idosos.  

Coordenador: Adriana Torres de Lemos 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

adrianatl@ufcspa.edu.br  

mailto:adrianatl@ufcspa.edu.br


● Ministrar atividades de danças, jogos e exercício físico para grupos de           
idosos; 

● Elaborar e aplicar atividades de Educação em Saúde nos grupos de           
idosos, utilizando metodologias ativas. 

● Avaliar os idosos participantes. 
● Auxiliar nas questões administrativas do projeto. 
● Auxílio na organização dos materiais e dados do projeto. 

Em caso de continuidade do distanciamento social: 

● Auxiliar na sensibilização das Unidades de Saúde sobre a importância          
do projeto e divulgar seus objetivos e ações; 

● Planejar exercícios, bem como as cartilhas sobre esses e respectivos          
vídeos de execução; 

● Desenvolver material de educação em saúde para envio por meios          
virtuais; 

● Entrevistas com participantes para compreender sua realidade em casa         
e auxiliar em melhorias (prevenção de risco de quedas, realização de           
exercícios) 

● Desenvolver desafios cognitivos e mensagens positivas de apoio a         
serem enviadas semanalmente; 

● Planejar dinâmicas de integração a serem desenvolvidas virtualmente; 
● Aplicar avaliação de satisfação e avaliações de forma virtual. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Comunicativo, pró-ativo, organizado, criativo e que tenha afinidade com         
idosos. 

● Disponibilidade para atuar presencialmente no projeto, que acontece no         
DDA – UFCSPA. 

● Disponibilidade para auxiliar no gerenciamento e aplicação das        
atividades virtuais em caso de continuidade do distanciamento social. 

Dinâmica da seleção: 

Será realizada roda de conversa virtual entre os inscritos para perceber           
suas motivações para participação no projeto. Após, será realizada uma          
dinâmica de integração para conhecer o perfil dos candidatos e identificar           
aquele que apresenta o desejado para o projeto. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

14 de março, às 14 horas. 

Link: meet.google.com/uek-uegc-yph 

 

Título do Projeto ou 
Programa: 

18)Programa Doutores-Palhaços da UFCSPA 

Coordenador: Elizabeth De Carvalho Castro 



 

O Programa Doutores-Palhaços da UFCSPA possui uma estrutura        
complexa, de ampla atuação e mantém um processo constante de capacitação           
e de aprimoramento de voluntários. Conta com uma média de 50 voluntários            
atuantes em 2 hospitais parceiros, enquanto manutenção usual de suas          
atividades, e em torno de 50 voluntários vinculados, durante o período de            
isolamento social. Para que o funcionamento do Programa ocorra         
satisfatoriamente, faz-se necessária uma equipe de bolsistas disposta a         
realizar tarefas administrativas, burocráticas, docentes, sociais e de pesquisa.         
Atualmente, o Programa conta com 12 bolsistas voluntários, dedicando mais de           
10 horas semanais para sua realização efetiva. A concessão de uma bolsa de             
extensão permite ao aluno dedicar seu tempo com foco e tranquilidade,           
proporcionando a valorização do seu trabalho por meio da remuneração. A           
experiência, para o aluno de graduação em ciências da saúde, é extremamente            
enriquecedora, pois une o trabalho humanizado à gestão de projetos, criando           
responsabilidade e visão de mundo. 

Perfil do Bolsista: 

● Estar matriculado regularmente em um dos Cursos de Graduação da          
UFCSPA; 

● Ter disponibilidade de participar das atividades propostas, tanto em         
termos de tempo 

● como de interesse; 
● Ser proativo, organizado e criativo; 
● Apresentar boa capacidade de comunicação; 
● Demonstrar interesse pelas atividades relacionadas à pesquisa,       

extensão e trabalho voluntário; 
● Capacidade de interação em grupo e de trabalhar em equipe. 

Plano de Trabalho do Bolsista: 

● Planejar o andamento das atividades remotas para os voluntários,         
durante o período de  isolamento físico; 

● Participar da análise dos relatórios enviados pelos voluntários e redação          
do relatório final; 

● Estabelecer contato constante com os hospitais parceiros; 
● Participar de reuniões com os hospitais parceiros para que sejam          

estabelecidos momentos de planejamento e de feedback entre as         
instituições e o Programa. 

● Participar de reuniões semanais com os bolsistas e orientadores do          
Programa. 

● Participar do planejamento e da execução das atividades remotas a          
serem aplicadas para os voluntários, durante o período de         
excepcionalidade, e dos processos de capacitação de novos voluntários         

Contato (e-mail ou 
telefone) 

ecastro@ufcspa.edu.br  

mailto:ecastro@ufcspa.edu.br


e capacitação continuada, no momento em que o andamento das          
atividades presenciais puderem ser estabelecidas. 

● Auxiliar na criação de novos recursos para o Programa. 
● Elaboração de resumos, apresentações e pôsteres para apresentação        

em congressos e seminários. 
● Participação em eventos acadêmicos, científicos e de extensão. 
● Elaboração de artigos científicos e de extensão. 
● Elaboração de produtos, como o manual atualizado de biossegurança do          

voluntário, o aperfeiçoamento dos protocolos operacionais padrão e        
manual do voluntário, a elaboração um e-book referente a trajetória do           
Programa sob a perspectiva da extensão universitária e humanização         
em saúde, bem como a organização de uma obra audiovisual sobre o            
mesmo tema. 

● Organização de eventos remotos, como palestras sobre palhaçaria e         
humanização em saúde, durante o período de isolamento físico, além de           
eventos oficiais do Programa, como palestra inicial, processo seletivo e          
seminários científicos, quando do retorno das atividades presenciais. 

Critério de Seleção dos Bolsistas: 

Dos critérios de seleção do(s) bolsista(s) serão necessários: 

● Ter participado da seleção de bolsistas e ter realizado a capacitação. 
● Escrever uma minuta sobre a importância do trabalho voluntário para a           

sua formação acadêmica. ( enviar para ecastro@orion.ufrgs.br antes da         
entrevista) 

O processo seletivo será realizado:  

Dia 09/03/21 das 16:00 até às 18:00 no seguinte endereço: http://           
meet.google.com/enq-ajwq-sdb.  

A avaliação será feita pela professora Elizabeth de Carvalho Castro. 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Participar e auxiliar na organização do treinamento da equipe executora 
● Participar quinzenalmente do Grupo de estudo sobre o Desenvolvimento         

Infantil e a Neuroplasticidade. 

Título do 
Projeto ou 
Programa: 

19)DesEnvolver: atenção em saúde com abordagem      
centrada na família para crianças com disfunção       
neuromotora e/ou atraso no desenvolvimento 

Coordenador: Caren Luciane Bernardi 

Contato (e-mail 
ou telefone) 

carenb@ufcspa.edu.br  

mailto:carenb@ufcspa.edu.br


● Auxiliar na divulgação do programa na comunidade, com auxílio das          
agentes comunitárias de saúde. 

● Auxiliar a coordenadora no cadastro das crianças e famílias         
participantes do programa. 

● Realizar a avaliação inicial e as reavaliações periódicas das crianças. 
● Organizar a equipe e participar da execução do Programa de          

estimulação do desenvolvimento infantil centrado na família. 
● Participar mensalmente das rodas de conversa entre as famílias, a          

equipe executora, os profissionais do IAPI e convidados. 
● Participar e gerenciar as atividades em grupo de prática de exercício           

físico e de atividades lúdicas para as crianças e familiares. 
● Participar da organização e desenvolvimento dos dois cursos de         

extensão abertos à comunidade externa da UFCSPA 
● Organizar e participar do processo de avaliação do programa por parte           

da equipe executora e dos usuários, tanto das avaliações trimestrais          
com dinâmicas de grupo, quanto das avaliações semestrais com         
depoimentos e pesquisa de satisfação. 

● Criar e gerenciar, junto com a coordenadora, a página do programa no            
Instagram, e eventualmente produzir cards informativos junto com os         
demais membros da equipe do projeto. 

● Apresentar trabalhos científicos e extensionistas em eventos,       
principalmente no Congresso UFCSPA e demais eventos desta        
universidade. 

● Junto com a equipe, desenvolver as pesquisas que comporão uma das           
atividades do projeto 

● Escrever, junto com a equipe, 2 artigos científicos e 2 artigos de            
extensão. 

● Atender às convocações da PROEXT. 
● Participar de eventos extensionistas, como monitor ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado. 
● Executar o Plano de Trabalho aprovado, com dedicação de vinte horas           

semanais. 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência da            

bolsa (até 30/04/2022) ou no momento da solicitação da desistência da           
mesma. 

● Fazer referência à sua condição de bolsista do programa nas          
publicações e trabalhos apresentados. 

● Auxiliar a coordenadora do projeto a organizar as informações e          
materiais necessários para a elaboração dos relatórios parciais e finais          
do programa. 

*Caso as condições epidemiológicas não permitam a execução de todas as           
atividades do programa de forma presencial, o bolsista terá a atribuição de            
organizar a agenda e a distribuição das atividades entre a equipe, a fim de              
desenvolver as atividades na forma de teleatendimento, através das         
plataformas Whatsapp, Google Meeting ou Zoom. 



Atividades do bolsista: as mesmas que constam no item Atribuições do           
Bolsista. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Ser proativo, pontual, empático e gostar trabalhar em equipe. 
● Gostar de crianças. 
● Ter afinidade com o tema do projeto e gostar de estudar o tema. 
● Ter carga horária disponível para participar de todas as atividades do           

projeto. 
● Se for aluno do curso de Fisioterapia da UFCSPA deverá estar cursando            

ou ter cursado a disciplina Fisioterapia Neurológica I. 
● Se for aluno dos demais cursos de graduação da UFCSPA devem ter            

concluído, no mínimo, a metade do curso. 

O bolsista poderá estar cursando qualquer curso de graduação da          
UFCSPA, porém, na seleção do bolsista será dada preferência para alunos que            
estejam nos cursos de graduação em Fisioterapia, Fonaudiologia,        
Enfermagem, Psicologia e Nutrição. A escolha destes cursos é porque são           
áreas que iremos abranger nas atividades do programa. 

Dinâmica da seleção: 

O processo de seleção será através de: 

● entrevista com a coordenadora (de forma presencial ou remota); 
● entrega de um memorial descritivo demonstrando aproximação ao perfil         

desejado e suas motivações para participar do programa; 
● entrega de redação argumentativa sobre o tema “O papel da família na            

promoção da saúde de crianças com atraso no desenvolvimento e          
doenças neurológicas”. 

● A média final será feita através da soma das notas obtidas na entrevista             
(peso 4,0), memorial (peso 3,0) e redação (peso 3,0). 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Dia 10 de março de 2021 às 14h.  

Link: https://meet.google.com/tbd-wktr-sfd 

 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

Título do Projeto ou 
Programa: 

20)Projeto de Atenção a Saúde do Assoalho       
Pélvico 

Coordenador: Patricia Viana da Rosa 

Contato (e-mail ou 
telefone) 

patriciarosa@ufcspa.edu.br  

https://meet.google.com/tbd-wktr-sfd
mailto:patriciarosa@ufcspa.edu.br


Visando a execução do projeto, o presente plano tem como atividades a            
serem desenvolvidas pelo bolsista durante o período vigente do projeto: 

• Organização das reuniões do grupo de estudo sobre o tema; 

• Participar de encontros virtuais semanais com outros alunos interessados na           
proposta da atividade; 

• Busca de material bibliográfico sobre a temática do projeto para estudo            
durante os encontros virtuais; 

• Participar de eventos de Extensão Universitária apresentando e divulgando o           
projeto; 

• Auxiliar o professor orientador do presente estudo, na implementação das           
ações do projeto; 

• Apoiar a organização e elaboração de cartilhas sobre cuidados à saúde do             
homem e da mulher; 

• Auxiliar na elaboração e postagens de material nas mídias sociais; 

• Colaborar na produção e organização de Livro Eletrônico sobre Saúde do            
Assoalho Pélvico; 

• Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento do projeto. 

Atividades do bolsista: 

● Organizar agenda de encontros virtuais do GESAP 
● Realizar ata dos encontros desenvolvidos 
● Realizar divulgação dos aos participantes 
● Controlar a divulgação das mídias sociais do grupo 
● Realizar semanalmente monitoramento sobre as mídias sociai 
● Revisar os matérias produzidos para postagens 
● Criar links e participar das reuniões remotas 
● Produzir material educativo para apoio as atividades remotas e         

presencias 
● Participar das atividades presenciais de cuidado individual e coletivo 
● Prospectar revista de extensão para submissão do artigo vinculado ao          

projeto 
● Atuar na redação do artigo de extensão sobre as atividades do projeto 
● Revisar o material bibliográfico para produção do Livro Eletrônico 
● Monitorar a agenda de participação do acadêmicos envolvidos 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

O projeto buscará a participação de 01 bolsista com o seguinte perfil: 

● Ser dinâmico, criativo e ético; 
● Possuir disponibilidade de trabalho de 10 horas semanais; 
● Acompanhar e coordenar as atividades do grupo de estudos para          

treinamento dos participantes; 



● Ter experiência na interação e utilização de mídias sociais; 
● Possuir interesse no tema do projeto; 
● Ser aluno da graduação da UFCSPA. 

Serão critérios para seleção: 

● Disponibilidade 
● Experiência 
● Interesse na área 

Dinâmica da seleção: 

A seleção ocorrerá através de entrevista remota, utilizando a plataforma          
google.meet. Os candidatos serão entrevistados pelo coordenador do projeto         
onde serão indagados sobre aspectos relacionados aos critérios de seleção. A           
entrevista ocorrerá de forma individual, sendo o horário informado aos mesmos           
previamente. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Data da seleção: 10/03/21 – quarta-feira as com início às 9 horas. 

Link: meet.google.com/vdy-mwzp-cbr 

 

 

 

Resumo da proposta: 

Trata-se de um projeto de extensão cujo objetivo principal é promover o            
desenvolvimento neuropsicomotor de crianças entre zero e 24 meses         
atendidas nas creches municipais conveniadas do Distrito Docente Assistencial         
Norte/Eixo Baltazar (DDA NEB), em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.           
Pretende-se neste projeto avaliar o desenvolvimento destas crianças, identificar         
os riscos para atrasos no desenvolvimento, iniciar uma proposta de educação           
para a estimulação precoce junto aos pais, familiares e profissionais          
atendentes nas creches municipais e colaborar com a educação permanente          
em saúde escolar. O cenário de ação serão Escolas de educação infantil            
municipais e/ou conveniadas de Porto Alegre, tendo como público-alvo         
crianças de zero a 24 meses de idade, bem como profissionais educadores das             
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instituições e pais/responsáveis pelas crianças. Como ferramentas       
metodológicas pretendem-se utilizar para triagem do desenvolvimento       
neuropsicomotor o Teste de Denver II, amplamente reconhecido como um          
instrumento de detecção precoce de condições de desenvolvimento. Será         
utilizado um questionário estruturado para coleta de dados relacionados aos          
riscos multifatoriais para atraso do desenvolvimento. Além disso, pretende-se         
realizar oficinas educativas sobre promoção do desenvolvimento, estimulação        
precoce e saúde da criança com os profissionais atuantes nas instituições.           
Para avaliação do projeto serão utilizados questionários a serem distribuídos          
para os profissionais e familiares das crianças avaliadas. Espera-se identificar          
de forma precoce as crianças em riscos para atraso no desenvolvimento           
neuropsicomotor, realizando ações de educação em saúde e acompanhamento         
adequado em parceria com as unidades de saúde e com os educadores.            
Dessa maneira, será promovido o desenvolvimento adequado das crianças e a           
prevenção de complicações que possam dificultar a vida e as experiências           
destes futuros adultos. 

Perfil Desejado: 

Espera-se que o/a discente bolsista selecionado para o projeto seja          
responsável, comprometido, contribua com inovações e saiba compartilhar os         
conhecimentos adquiridos durante o trabalho. É importante a proatividade, o          
interesse pela temática, a disposição para o trabalho e a possibilidade de            
dedicação semanal de um turno para o desenvolvimento das ações. Além           
disso, deseja-se um olhar comprometido com a ética e o cuidado humanizado,            
bem como a compreensão da importância social de sua participação em           
atividades de extensão nas comunidades. 

Atribuições do bolsista: 

São compromissos gerais do bolsista selecionado para o projeto, de          
acordo com o Edital PROBEXT No 10/2020: 

● Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da          
UFCSPA; 

● Atender às convocações da PROEXT; 
● Apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos da UFCSPA; 
● Participar de eventos extensionistas, como monitor ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 
● Executar o plano de trabalho aprovado, com dedicação mínima de dez           

horas semanais; 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência de            

bolsa ou no momento da solicitação da desistência da mesma. 

São atribuições específicas do bolsista selecionado para o projeto: 

● Participar dos grupos de estudo e pesquisa propostos pela         
coordenadora do projeto; 

● Participar das reuniões mensais do projeto propostas pela equipe de          
trabalho; 



● Participar dos treinamentos relativos aos procedimentos a serem        
realizados na ação; 

● Participar nas atividades propostas junto a comunidade; 
● Entrar em contato com a escola parceira e com os profissionais; 
● Desenvolver o banco de dados e informações sobre os participantes do           

projeto, mantendo-o atualizado; 
● Realizar a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças        

atendidas; 
● Realizar atividades de educação em saúde para promoção do         

desenvolvimento infantil com profissionais atuantes nas escolas; 
● Realizar investigação de fatores de risco para suspeita de atraso no           

desenvolvimento; 
● Realizar acompanhamento das crianças identificadas como suspeita de        

atraso para o desenvolvimento neuropsicomotor realizando cuidados de        
estimulação precoce; 

● Construir materiais de educação sobre desenvolvimento infantil; 
● Orientar os profissionais de educação sobre estimulação precoce; 
● Realizar atividades por via remota, enfocando o cuidado das crianças, o           

atendimento a familiares e a orientação dos profissionais da escola          
parceria. 

Critérios de seleção do bolsista: 

Os bolsistas serão selecionados a partir dos seguintes critérios,         
analisados a partir de um processo seletivo por meio de uma entrevista em             
grupo: 

● Interesse demonstrado pela proposta; 
● Disponibilidade de um turno livre semanal para a realização das          

atividades; 
● Não possuir outras bolsas de extensão ou pesquisa na UFCSPA; 
● Participação prévia como voluntário do projeto. 

Processo seletivo: 

A inscrição para a seleção do bolsista será feita no período de 23 de              
fevereiro de 2021 a 02 de março de 2021, via Google Forms disponibilizado             
pela PROEXT. A seleção será realizada por processo seletivo simples, através           
de uma entrevista em grupo, realizada pela coordenadora da proposta no dia            
15 de março de 2021, via Google Meet através do link           
https://meet.google.com/wpw-kohf-nbt , no horário das 18 horas, com duração         
máxima de uma hora de diálogo. É obrigatório a utilização exclusiva do email             
institucional para participação na reunião online, sendo a mesma gravada para           
registro e consulta posterior dos interessados. 

 

Título do Projeto ou 
Programa: 

22)RONDON UFCSPA: Minuto Corona 



 

De acordo com as necessidades do projeto, o bolsista deve apresentar           
as seguintes características: 

● Saber trabalhar em equipe; 

● Ter disponibilidade para auxiliará nas propostas; 

● Estar disposto a aprender; 

● Ser pró-ativo; 

● Familiaridade com o tema 

● Empatia 

● Dominar as redes socias 

● Dominar edição de vídeos 

Atribuições do bolsista  

De acordo com as necessidades do projeto, o aluno bolsista tem como            
atribuições no âmbito do projeto: 

a. Trabalhar em equipe multidisciplinar; 

b. Construir material educativo do projeto (para postagens nas redes socias. 

c. Comunicar feitos científicos, mantendo uma comunicação ativa sobre as          
principais informações da pandemia; 

d. Criar as postagens para as redes sociais sobre prevenção e orientações            
frente à pandemia; 

e. Compartilhar informações atualizadas da pandemia; 

f. Ler os artigos científicos e converter em linguagem popular; 

g. Interagir com o nosso público por meio das redes sociais; 

h. Participar da disciplina “Comunicação em Saúde em tempos de Pandemia” 

i. Coletar e organizar o material publicado ao longo do tempo com os relatos do               
nosso público para fomentar o material da edição atualizada do livro Minuto            
Corona: conectando pessoas e sociedade; 

j. Participar da Mostra de Trabalhos da UFCSPA e eventos de divulgação do             
Projeto, como o SEURS. 

k. Treinar e capacitar os alunos voluntários do projeto para as Ações. 

 

Coordenador: Claudia Giuliano Bica 
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l. Elaborar um trabalho científico sobre as ações educativas desenvolvidas no           
projeto; 

m. Fazer os relatórios parciais e finais do projeto 

Critérios De Seleção Do Bolsista 

Para seleção do aluno serão considerados os seguintes itens, em ordem           
de prioridade: 

● Ter concluído o primeiro ano do seu curso 

● Ter participado da disciplina “Seminário Integrador” ou 

apresentar alguma vivência em atividades na comunidade (DDA) 

● Interação com a comunidade 

● Compartilhamento de tarefas 

● Iniciativa 

● Protagonismo 

● Domínio das redes sociais e das mídias de edição. 

Processo seletivo: 

Quando: 10/3/2021 

Horário: 12:00 

Link: https://meet.google.com/whh-yyit-rcm 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do programa/projeto: 

● Participar ativamente nas reuniões de elaboração, planejamento e        
avaliação da ação Grupo de Leitura e Debate Sankofa previstas neste           
programa e das reuniões do Grupo de Estudos Afrobrasileiros (GEAB); 

● Revisão bibliográfica: Elaboração de um banco de dados virtuais, tendo          
por objetivo organizar e fichar os principais referenciais utilizados a          
serem utilizados na atividade; 

● Participação dos encontros do Grupo de Leitura e Debate a ocorrer           
quinzenalmente; 
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● Sistematizar documentos, materiais, dados, informações referentes à       
atividade e seus participantes; 

● Elaboração de relatório parcial e final das atividades do bolsista. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

● Ser estudante negro ou negra, preferencialmente ingressante pela        
política de cotas. 

● Que tenha disponibilidade de 20h semanais. 
● A participação na disciplina eletiva “Saúde da população negra e          

estudos afrobrasileiros”, será um diferencial. 

Dinâmica da seleção: 

A seleção será realizada mediante entrevista individual com a         
coordenação do programa em formato virtual pela plataforma Google Meet.          
Cada entrevista terá em torno de 10min e será divulgado cronograma com            
horário aos candidatos. O estudante será questionado acerca de seus          
interesses pela escolha do Programa e experiências com a temática. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

A seleção de bolsistas será no dia 10 de março, às 14h.  

Link: meet.google.com/isd-yxhn-xrb  

 

 

Resumo da proposta: 

Muito tem sido discutido em relação à humanização do parto e           
nascimento no Brasil tendo como foco dessas reflexões a noção de assistência            
humanizada como aquela que respeita o protagonismo das mulheres e utiliza           
de forma inteligente e apropriada as tecnologias disponíveis de cuidado.          
Reconhecendo um aumento no uso de intervenções durante o parto ao longo            
das últimas duas décadas e considerando-as muitas vezes desnecessárias, o          
que pressiona recursos de cuidado já escassos em alguns países, a           
Organização Mundial da Saúde publicou em 2018 uma nova diretriz com           
recomendações baseadas em evidências sobre quais recursos são        
necessários durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Essas          
recomendações devem ser inseridas nas práticas obstétricas cotidianas,        
possibilitando um modelo de cuidado científico e que garanta os melhores           
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resultados físicos, emocionais e psicológicos para todos os envolvidos nesse          
processo, em especial e prioritariamente, para as mulheres e seus filhos. Em            
vista disso e compreendendo que estas recomendações, por mais que          
baseadas em evidências já consagradas no meio científico, ainda são recentes           
para os sujeitos que atuam diretamente na assistência, esta proposta tem           
como objetivo principal colaborar, por meio de ações de educação continuada e            
permanente, com os profissionais da equipe de saúde na inserção das           
recomendações da OMS para garantia de uma experiência positiva de parto           
em um hospital de ensino de Porto Alegre, RS. O cenário de ação será o               
Centro Obstétrico (CO) da Maternidade Mário Totta da Santa Casa de           
Misericórdia de Porto Alegre, tendo como públicos-alvo os seguintes         
profissionais pertencentes a equipe de saúde do CO e mulheres atendidas           
neste local durante o trabalho de parto, parto e puerpério imediato. Para isso,             
serão utilizadas as seguintes ferramentas metodológicas: oficinas de educação         
permanente e continuada com os profissionais, construção e disponibilidade de          
cursos de educação a distância para aprimoramento da equipe, construção de           
materiais instrucionais para mulheres atendidas e suas famílias, colaboração         
na melhoria da ambiência do CO com construção de materiais e dispositivos            
em conjunto com a equipe e participação semanal de bolsistas do projeto            
realizando o cuidado direto, baseado nas recomendações, à mulheres         
atendidas pelo Sistema Público de Saúde. Ao final de cada atividade           
pretende-se avaliar a execução das ações por meio de questionários de           
avaliação (com os profissionais), pesquisas de opinião (com as usuárias dos           
serviços e familiares), participação em reuniões da equipe para diálogo sobre           
as atividades e monitoramento dos avanços na aplicação das recomendações          
da OMS por meio de formulários específicos construídos juntamente com a           
equipe gestora antes do início do projeto. Paralelo a essas ações, pretende-se            
desenvolver conteúdos educacionais e materiais informativos para a população         
em geral, disponibilizando os mesmos em redes sociais. Como resultados          
esperados deste projeto pode-se pensar em colaborações positivas tanto na          
perspectiva acadêmica quanto social, possibilitando transformações potentes       
na forma de aprender/ensinar e cuidar/ser cuidada. Na perspectiva acadêmica          
espera-se que, com a inserção de discentes de diversas áreas como bolsistas            
e voluntários, estimule-se o aprendizado baseado em evidência, a vivência          
interprofissional, o aprendizado sobre a utilização consciente e ética das          
tecnologias em saúde, a valorização do cuidado compartilhado, a compreensão          
da universidade como um agente de transformação e a formação humanizada.           
Na perspectiva social espera-se contribuir diretamente com as mudanças das          
práticas obstétricas nos ambientes de assistência por meio da garantia da           
inserção de cuidados científicos, éticos e comprometidos com o protagonismo          
das mulheres, o que colabora especialmente com novas formas de cuidar e,            
em especial, novas e respeitosas formas de nascer. Além disso,          
compartilhando conhecimento científico nas redes sociais, possibilita-se a        
colaboração por meio da interação com os sujeitos interessados, oportunizando          
que as informações qualificadas cheguem até as mulheres e famílias. Por fim,            
ressalta-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão,        
possibilitando avanços científicos com impacto social direto e proporcionando a          



aproximação da universidade pública de uma de suas maiores e atualmente           
mais necessárias funções: o (re)encontro com as comunidades e os sujeitos. 

Perfil Desejado: 

Espera-se que o discente bolsista selecionado para o projeto seja          
responsável, comprometido, contribua com inovações e saiba compartilhar os         
conhecimentos adquiridos durante o trabalho. É importante a proatividade, o          
interesse pela temática, a disposição para o trabalho e a possibilidade de            
dedicação semanal de um turno para o desenvolvimento das ações diretas às            
mulheres e às equipes de trabalho no Centro Obstétrico da Santa Casa de             
Misericórdia de Porto Alegre, RS. Além disso, deseja-se um olhar          
comprometido com a ética e o cuidado humanizado, bem como a compreensão            
da importância social de sua participação em atividades de extensão.          
Espera-se algum conhecimento teórico sobre o cuidado à Saúde das Mulheres           
na área materno-infantil, considerando a interseccionalidade exigida na        
assistência à saúde. 

Atribuições do bolsista: 

São compromissos gerais do bolsista selecionado para o projeto: 

● Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação da          
UFCSPA; 

● Atender às convocações da PROEXT; 
● Apresentar os resultados de seu trabalho nos eventos da UFCSPA; 
● Participar de eventos extensionistas, como membro ou organizador, no         

período de vigência da bolsa, sempre que solicitado; 
● Executar o plano de trabalho aprovado, com dedicação mínima exigida; 
● Realizar relatório de suas atividades como bolsista no fim da vigência de            

bolsa ou no momento da solicitação da desistência dela. 

São atribuições específicas do bolsista selecionado para o projeto: 

● Participar dos grupos de estudo e pesquisa propostos pela         
coordenadora do projeto; 

● Participar dos treinamentos relativos aos procedimentos de ação; 
● Participar nas atividades de cuidado direto às mulheres; 
● Entrar em contato com os profissionais do setor de acompanhamento; 
● Desenvolver o banco de dados e informações sobre os/as participantes          

do projeto, mantendo-o atualizado; 
● Manter um turno de trabalho dedicado ao projeto; 
● Realizar atividades de educação permanente e continuada junto aos         

profissionais do Centro obstétrico; 
● Construir materiais informativos sobre a temática de trabalho; 
● Construir e disponibilizar um curso de educação a distância para          

aprimoramento da equipe colaboradora, totalmente gratuito e aberto a         
toda comunidade interessada; 

● Construir materiais instrucionais para mulheres atendidas e suas        
famílias; 



● Participar na melhoria da ambiência do CO com construção de materiais           
e dispositivos em conjunto com a equipe. 

Critérios de seleção do bolsista: 

Os bolsistas serão selecionados a partir dos seguintes critérios, analisados a           
partir de um processo seletivo por meio de uma entrevista individual: 

● Interesse demonstrado pela proposta; 
● Conhecimento prévio relacionado à saúde das mulheres, em especial à          

saúde materna e neonatal; 
● Disponibilidade de um turno livre semanal para a realização das          

atividades; 
● Não possuir outras bolsas de extensão ou pesquisa na UFCSPA; 
● Participação prévia como bolsista voluntário no projeto; 

Processo seletivo: 

A coordenadora realizará processo seletivo remoto, através de uma         
entrevista em grupo, via plataforma Google Meet, com os inscritos no dia            
10/03/2021 às 18 horas. A coordenadora enviará o link por email para os             
inscritos até 24 horas do processo seletivo. É imprescindível que a entrada na             
reunião via Google Meet seja realizada pelo e-mail institucional, bem como o            
endereço eletrônico informado quando da inscrição. 

 

 

Atribuições do bolsista no âmbito do projeto:  

Durante o desenvolvimento do projeto as atribuições do bolsista serão: 

● participar do planejamento e execução dos experimentos virtuais; 
● participar do planejamento das ferramentas de avaliação; 
● participar da escolha das ferramentas de interação com os alunos; 
● participar da escolha da revista de extensão a ser publicado o resultado            

do projeto. 
Atividades do bolsista: Durante a realização do projeto o bolsista as           
atividades do bolsista serão: 

● elaborar os roteiros dos experimentos virtuais; 
● elaborar as videoaulas explicativas dos experimentos virtuais; 
● elaborar as questões avaliativas; 
● atualizar a plataforma moodle; 
● acompanhar o fórum de dúvidas; 
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● elaborar os relatórios parcial e final; 
● escrever o artigo de publicação do resultado do projeto de extensão; 
● reuniões semanais com os professores. 

Perfil desejado e requisitos para seleção: 

Para o perfil do bolsista espera-se: 

● afinidade com com atividades experimentais; 
● conhecimento de ferramentas de gravação e edição de vídeo; 
● afinidade em atividades de ensino; 
● estar cursando Física Médica. 

Os requisitos para seleção sido aprovado nas seguintes disciplinas: 

● Física 1; 
● Laboratório 1; 
● Física 2; 
● Laboratório 2. 

Dinâmica da seleção:  

A seleção será realizada remotamente em duas etapas. 

1. Na primeira etapa, os candidatos deverão propor um experimento virtual          
do cotidiano que aplique as leis da física e essa proposta de            
experimento virtual deverá ser entregue aos professores no dia da          
seleção. 

2. Na segunda etapa será aplicado um questionário no horário da seleção,           
via google forms, referente às questões operacionais do projeto como          
disponibilidade, experiência prévia com prática de ensino de física         
básica, entre outras. O resultado final será a média das duas avaliações. 

Data e horário da seleção e link para a web conferência: 

Dia: 09/03/2021 

Horário: 14 h 

Link: meet.google.com/iot-xfzk-yme 
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