
ANEXO IV 
“Programa: De perto ninguém é normal” 

 

Área: Atenção Farmacêutica (3 vagas) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Campanhas em saúde mental 

 Capacitação dos atores envolvidos no processo de saúde mental em Alfenas 

 Seguimento farmacoterapêutico de pacientes 

 Desenvolvimento de intervenção breve nos ambulatórios 

 Oficina com cuidadores e pais de pessoas com transtorno mental 

 

Perfil do bolsista 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim como 

apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental. 

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Farmácia da UNIFAL-MG,  e fazer parte do NAFAU – 

Núcleo de Atenção Farmacêutica da UNIFAL. 

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e análise do  histórico escolar 

 

Local e data: 

 Farmácia Universitária, no dia 09/01/2014, às 17h 

 

Área: Farmacovigilância e homeopatia (2 vagas) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Busca, identificação e registro das notificações de reações adversas a medicamentos psicotrópicos. 

 Elaboração de boletins e alertas 

 Implantação do CIM- Centro de Informação sobre medicamentos psicotrópicos 

 Pesquisa na área de Homeopatia 

 

Perfil do bolsista 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim como 

apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental. Ter conhecimento de física e física 

quântica, pois o projeto envolve uma parte relacionada à homeopatia, terapia que pode ser em parte 

explicada pela Física quântica.  

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado no curso de Farmácia ou no curso de Física da UNIFAL-MG, fazer 

parte do CEFAL – Centro de Farmacovigilância da UNIFAL-MG. 

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e histórico escolar 

 

Local e data: 

 Farmácia Universitária, no dia 08/01/2014, às 17h 



 Área: Nutrição (1 vaga) 

 

Trabalho a ser desenvolvido: 

 Avaliar o estado nutricional de indivíduos com transtorno mental; 

 Planejar e executar atividades de intervenção e orientação nutricional, individuais e em grupo; 

 Planejar e executar atividades educativas na área de Nutrição e Saúde; 

 Analisar os resultados e apresentá-los em eventos científicos. 

 

Perfil do bolsista: 

 Ser comunicativo, responsável e comprometido com as atividades do curso de graduação, assim como 

apresentar habilidade de lidar com pessoas com transtorno mental, sendo capaz de fazer avaliação, 

intervenções e acompanhamento nutricional, com base na Ciência da Nutrição e na Política Nacional de 

Humanização do Ministério da Saúde. 

 

Requisitos para candidatura: 

 Ser aluno regularmente matriculado do 6º ao 8º período do curso de Nutrição, da UNIFAL-MG, com 

participação, durante pelo menos seis meses, em projeto(s) de extensão que desenvolva(m) atividades 

relacionadas à Saúde Mental, além de estar cursando ou já ter cursado as disciplinas Avaliação 

Nutricional e Patologia da Nutrição e Dietoterapia I.  

 Ter disponibilidade de horários para execução das atividades propostas. 

 Apresentar, no máximo, uma dependência em disciplinas.  

 

Etapas da seleção: 

 Entrevista com análise de curriculum e histórico escolar 

 

Loca e data: 

 Sala da Profª. Tânia Mara Rodrigues Simões, no prédio da Nutrição, no dia 08/01/2014, às 17h  


