
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE 

EXTENSÃO “SAÚDE NA ESCOLA” 2019 

 

A Diretoria e o Núcleo de Pós - graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade Irecê (FAI) fazem 

saber aos interessados que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos interessados 

no Projeto de Extensão “Saúde na Escola” sob a Coordenação do prof. Me. Marcos Vinícius 

Oliveira Carneiro.  

 

Sobre o Projeto:  

O projeto interdisciplinar visa aproximar os pais, gestores, professores e alunos das escolas, 

além da população da cidade, e dotá-los de informações relacionados à saúde dos alunos e 

demais pessoas ao seu redor, buscando assim gerar uma melhor expectativa de vida futura. 

Além disso, visa demonstrar a importância de hábitos saudáveis, incluindo o exercício físico, 

alimentação saudável, entre outros, na saúde da criança e adolescente, de maneira que os pais 

dos alunos terão acesso a toda avaliação dos seus filhos.  

 

Atividades previstas para alunos de extensão:  

- Avaliação da saúde dos alunos e pais/professores (medidas antropométricas, pressão arterial 

e perfil lipídico). 

- Aplicação do software SAFO. 

- Orientação individual e coletiva. 

- Participação/organização de eventos sobre qualidade de vida e autoestima. 

- Leitura, apresentação e discussão de artigos científicos com o tema relacionado ao projeto. 

 - Escrita de resumos e artigos para publicação em anais de eventos e periódicos científicos. 

- Oferta de palestra, oficinas, cursos entre outras atividades para o público-alvo. 

 
Duração: Um ano a partir da data de seleção, com possibilidade de prorrogação.  

 
Número de vagas: 11 vagas, sendo 02 vagas para alunos de enfermagem e 04 vagas para alunos 

de psicologia e 05 vagas para alunos de farmácia.  

 
Critérios para a participação: alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação em 

Enfermagem, Psicologia e Farmácia a partir do 3º semestre. O aluno candidato deverá ter, 



 
obrigatoriamente, disponibilidade de horário (4h/semanais) para exercer as atividades de 

extensão, segundo as exigências contidas nas Regras do Projeto. 

 
Inscrições: devem ser realizadas até o dia 13 de março de 2019. Enviar cópia de comprovante 

de matrícula, Curriculum Vitae e uma carta de intenção, declarando os motivos da escolha de 

participação no projeto de extensão, para o endereço eletrônico 

elaine.nuppex@faifaculdade.com.br e saudenaescolafai@gmail.com com o assunto 

“Candidato (Nome) - Projeto Saúde na Escola”.  

 
Seleção: Os alunos inscritos serão convocados para uma entrevista com data prevista para 19 e 

20 de março de 2019 na sede da FAI e horário às 14h. A pontuação será dividida em 50 pontos 

para Currículo e carta de intenção e 50 pontos para entrevista.  

Barema do currículo: 

Currículo Pontuação 

Participação em eventos 10 

Organização de eventos 15 

Participação em monitoria 10 

Participação em atividades de extensão 10 

Carta de intenção 5 

 
 

Resultado: O resultado final compreenderá a soma das notas da análise do currículo com a 

pontuação obtida na entrevista. Em caso de empate no resultado final, terá preferência o aluno 

que possuir melhor aproveitamento acadêmico. O resultado será divulgado no site e murais da 

FAI e por e-mail para todos os candidatos participantes da seleção.  

 

Após o resultado, o candidato deverá assinar Declaração atestando ter pleno conhecimento das 

normas contidas neste Edital e no Regulamento do Projeto, a fim de assumir as atividades da 

extensão. 

 

Contatos: Elaine Alane Batista Cavalcante 

Telefone: 3641-8000 Ramal 226 (NUPPEX FAI) 

e-mail: elaine.nuppex@faifaculdade.com.br 


