EDITAL PROEX 01/2016 – Seleção de bolsistas para ações aprovadas pela PROEX em 2016
ADITIVO XVII

ANEXO III - 10 Comunicação e Informação em Enfermagem e Saúde
(As informações abaixo foram fornecidas pelo Coordenador da Ação e são de sua inteira responsabilidade)

Plano de trabalho:
- produção de informação em saúde, baseada em evidencia cientifica, adaptada a compreensão da
população da nossa região e seguindo o calendário de eventos e campanhas do Ministério da Saúde. Em
cada data comemorativa, ou mês temático, serão produzidos releases sobre o tema, baseado em
evidências científicas atuais e redigidos de forma descomplicada, com vistas a informar a população, bem
como referências os locais onde são realizadas atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde
relacionada ao mesmo. Em todas as publicações deverá ser dado o destaque para a atuação do profissional
Enfermeiro;
- produção de releases sobre os projetos de extensão, de pesquisa e de ensino do Curso de Enfermagem
da Unifal/MG;
- Fazer contato para divulgar estas informações produzidas em programas de rádio, de tv, em portais de
informação e notícias, em redes sociais;
- Identificar eventos, datas e oportunidades de maior visibilidade e legitimação social do Curso de
Enfermagem da Unifal/MG que abarca o ensino, a pesquisa e a extensão a fim de contribuir para a
formação de uma imagem positiva e correta do exercício profissional junto a população da área de
influência da Unifal/MG bem como maior valorização do profissional enfermeiro pela sociedade;
- Atualização diária da página do Curso de Enfermagem no Facebook;
- Criação e atualização diária de uma conta do Curso de Enfermagem da Unifal/MG no Twitter;
- Criação de um canal do Curso de Enfermagem da Unifal/MG no Youtube, bem como a criação de vídeos;
- desenvolvimento de um portfólio de divulgação do Curso de Enfermagem a ser impresso e distribuídos
em eventos que conte com a participação do projeto;
- Auxílio na atualização semanal da página da Escola de Enfermagem da Unifal/MG.
Número de bolsistas/bolsas:
1 Bolsista por 4 meses.
Requisitos para a candidatura:
Estar cursando o 3º Período do Curso de Enfermagem, ser participante não bolsista do grupo
PET/ENFERMAGEM; ter o coeficiente de aprovação maior que 7,0; ter disponibilidade de 6 horas semanais
para cumprimento das atividades do projeto.
Perfil do candidato:
Ter excelentes habilidades de comunicação oral e escrita; ter familiaridade de utilização de redes sociais;
ter capacidade de trabalhar em equipe; ter capacidade de cumprir cronogramas e seguir orientações prédefinidas pela coordenação do projeto; ser criativo; ser responsável e comprometido com o projeto.
Forma/etapas de seleção:
Elaboração de uma redação de no máximo 30 linhas em tema a ser definido, valendo dez pontos;
Entrevista, valendo 10 pontos e utilização coeficiente de aproveitamento.
Será feita uma média das três notas.
Local, data e hora da primeira seleção:
Dia 24 de Junho de 2016, às 09:00, na sala R-201 C.

