
EDITAL PROEX 01/2023 – Seleção de bolsistas 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

ADITIVO I – ALFENAS 
 

PREAE 6214 – PROGRAMA EDUCADOR: CONHECENDO E CONTROLANDO A DOR 
 

PREAE 6218 – PROJETO COMPONENTE CUIDADO FARMACÊUTICO NA DOR 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Prof. Ricardo Radighieri Rascado (coordenador); Prof. 
Luciene Alves Moreira Marques (coordenador adjunto) 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: ricardo.rascado@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX 

Descrição da ação:  
Estudos sobre prevalência de dor crônica (DC) realizados no Brasil apontam que 
aproximadamente 41% da população relata ser portadora desse tipo de dor1. O uso 
indiscriminado de analgésico como anti-inflamatório não esteroidal (AINEs), dipirona ou 
paracetamol são muito usais entre os portadores de DC. O tratamento da dor deve seguir as 
diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), que criou a “escala analgésica” estabelecendo 
a terapia medicamentosa conforme a intensidade da dor. A escolha dos medicamentos deve ser 
realizada com base em evidências clínicas considerando critérios de segurança, conveniência e 
facilidade de acesso. Durante o cuidado farmacêutico, serão realizadas análises do tratamento 
farmacológico da dor prescrito e proposto intervenções que visam otimizar a farmacoterapia e 
minimizar a incidência de reações adversas a medicamentos. Este projeto será desenvolvido 
dentro do Programa Educador (Clínica Escola de Fisioterapia) por pesquisadores ligados ao Grupo 
de Pesquisa em Assistência Farmacêutica da FCF-UNIFAL. 

Plano de trabalho: 
O bolsista deve desenvolver as seguintes atividades: 
- Elaborar material digital relacionado ao Projeto; 
- Participar das ações de atendimento ao público com condições dolorosas; 
- Atender pacientes participantes do Programa EDUCADOR: Conhecendo e Controlando a Dor; 
- Elaborar escalas de atendimentos; 
- Organizar o envolvimento de outros acadêmicos participantes do projeto; 
- Desenvolver ações de pesquisa; 
- Participar das reuniões internas do Projeto com os coordenadores; 
- Colaborar com a gestão dos perfis do Projeto nas redes sociais; 
- Auxiliar no processo de organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
do Projeto; 
- Submeter resumo e participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
- Participar das atividades do Projeto, tais como minicursos, seminários, fóruns, reuniões, 
encontros, congressos, etc.; e 
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista / 07 bolsas 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Farmácia da UNIFAL-MG; 
- Ter realizado estágio em Cuidado Farmacêutico e/ou participação superior há 1 ano no 
programa NAFAU. 
- Ter cursado as disciplinas de Anatomia ou Neuroanatomia, Fisiologia e Farmacologia, ou 
equivalentes; 
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- Domínio da língua inglesa e do software Canva; 
- Apresentação de uma carta de interesse relativa à sua participação no projeto de extensão, com 
os seguintes dados principais: quem eu sou, por que quero participar do projeto, como posso 
contribuir com ele e a disponibilidade de 15 horas semanais no período de 01/03/2023 e 
30/09/2023, conforme normativas da Pró-Reitoria de Extensão (a carta deve ter de 15 a 20 linhas 
e ser endereçada ao coordenador do projeto) 
 

Perfil da/do candidata/candidato:  
- Proativo, responsável, domínio das tecnologias (mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, 
comprometido com as atividades do Projeto.  
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/01/2023: 
 

Forma/etapas de seleção:  
- Análise do histórico escolar e entrevista. 
OBS: cada semestre participando no NAFAU somará 1,0 ponto ao candidato. 
 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
A entrevista será realizada no dia 10/02/2023 às 13h através do Google Meet (link será enviado 
através do e-mail informado no ato de inscrição) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR


EDITAL PROEX 01/2023 – Seleção de bolsistas 

INFORMAÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

PREAE 6214 – PROGRAMA EDUCADOR: CONHECENDO E CONTROLANDO A DOR 
 

PREAE 6217 – PROJETO COMPONENTE DE EDUCAÇÃO EM DOR – PED 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Profa. Josie Resende Torres da Silva (coordenadora);  
Prof. Marcelo Lourenço da Silva (coordenador adjunto) 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: josie.resende@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX 

Descrição da ação:  
A dor é um fenômeno perceptivo complexo, subjetivo e multidimensional, e a Sociedade 
Internacional de Estudo da Dor (IASP) considera a dor como quinto sinal vital, sendo avaliada 
através de escalas de dor, de modo a torná-la objetiva. A educação em dor é uma atividade que 
faz parte das competências dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) por ser 
indispensável à excelência dos cuidados de saúde. Contudo, ainda existe alguma resistência por 
parte de alguns profissionais (fisioterapeutas, enfermeiros, médicos) a esta mudança. A dor é um 
desafio quer para o doente, quer para os profissionais de saúde, principalmente quando se trata 
de dor crônica. Melzack (1987) refere que a dor é um desafio para o doente, uma vez que se deve 
encontrar meios médicos, científicos e financeiros para controlar ou prevenir, da melhor forma 
possível a sua dor. As sessões de educação em dor serão realizadas fora do horário normal de 
aula dos discentes, em fluxo contínuo na secretaria de saúde de Alfenas, Unidades Básicas de 
Saúde e clínica de Fisioterapia para os fisioterapeutas do Município de Alfenas, profissionais de 
saúde e pacientes que apresentem condições dolorosas crônicas. 

Plano de trabalho: 
O bolsista deve desenvolver as seguintes atividades: 
- Elaborar material digital relacionado ao Projeto; 
- Participar das ações de atendimento ao público com condições dolorosas; 
- Elaborar escalas de atendimentos dos extensionistas; 
- Desenvolver ações de pesquisa; 
- Participar das reuniões internas do Projeto; 
- Colaborar com a gestão dos perfis do Projeto nas redes sociais; 
- Auxiliar no processo de organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
do Projeto; 
- Submeter resumo e participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
- Participar das atividades do Projeto, tais como minicursos, seminários, fóruns, reuniões, 
encontros, congressos, etc.; e 
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista / 07 bolsas 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Fisioterapia ou Medicina da UNIFAL-MG ou 
comprovante de matrícula no caso de discentes ingressantes; 
- Ter cursado as disciplinas de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia, ou equivalentes; 
- Domínio da língua inglesa e do software Canva; 
- Apresentação de uma carta de interesse relativa à sua participação no projeto de extensão, com 
os seguintes dados principais: quem eu sou, por que quero participar do projeto, como posso 
contribuir com ele e a disponibilidade de 15 horas semanais no período de 01/03/2023 e 
30/09/2023, conforme normativas da Pró-Reitoria de Extensão (a carta deve ter de 15 a 20 linhas 
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e ser endereçada à coordenadora do projeto) 
 

Perfil da/do candidata/candidato:  
- Proativo, responsável, domínio das tecnologias (mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, 
comprometido com as atividades do Projeto.  
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/01/2023: 
 

Forma/etapas de seleção:  
- Análise do histórico escolar e entrevista. 
 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
A entrevista será realizada no dia 10/02/2023 às 13h na sala A111 da Unidade Educacional Santa 
Clara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 6214 – PROGRAMA EDUCADOR: CONHECENDO E CONTROLANDO A DOR 
 

PREAE 6216 – PROJETO COMPONENTE MODULADOR 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Prof. Marcelo Lourenço da Silva (coordenador);  
Profa. Josie Resende Torres da Silva (coordenadora ADJUNTA) 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: marcelo.lourenco@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX 

Descrição da ação:  
A IASP (Internatinal Association for the Study of Pain – 1986) define a dor como uma experiência 
sensorial e emocional desagradável, associada com o atual ou potencial dano em tecidos, 
acompanhando o ser humano desde o início da civilização. Melzack (1971) afirma que há fortes 
influências culturais sobre a dor e sua representação, compreendendo um mecanismo sensorial 
importante para o ser humano, com finalidade protetora e de preservação para o corpo, fazendo 
com que o indivíduo reaja para remover o estímulo álgico. O projeto de extensão objetiva-se ao 
atendimento especializado à população portadora de dor crônica, na Universidade Federal de 
Alfenas em área de fisioterapia, farmácia, nutrição, enfermagem e medicina, abrangendo-se as 
atividades tanto de extensão como pesquisa e ensino. O Projeto Modulador vincula o ensino, 
pesquisa e extensão à medida que coloca em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em 
sala de aula para o atendimento especializado da comunidade. 

Plano de trabalho: 
O bolsista deve desenvolver as seguintes atividades: 
- Elaborar material digital relacionado ao Projeto; 
- Participar das ações de atendimento ao público com condições dolorosas; 
- Elaborar escalas de atendimentos dos extensionistas; 
- Desenvolver ações de pesquisa; 
- Participar das reuniões internas do Projeto; 
- Colaborar com a gestão dos perfis do Projeto nas redes sociais; 
- Auxiliar no processo de organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
do Projeto; 
- Submeter resumo e participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
- Participar das atividades do Projeto, tais como minicursos, seminários, fóruns, reuniões, 
encontros, congressos, etc.; e 
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista / 07 bolsas 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado; 
- Ter cursado as disciplinas de Anatomia, Neuroanatomia e Fisiologia, ou equivalentes; 
- Estar entre o segundo e o oitavo período do Curso de Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição ou Medicina. 
- Domínio da língua inglesa e do software Canva; 
- Apresentação de uma carta de interesse relativa à sua participação no projeto de extensão, com 
os seguintes dados principais: quem eu sou, por que quero participar do projeto, como posso 
contribuir com ele e a disponibilidade de 15 horas semanais no período de 01/03/2023 e 
30/09/2023, conforme normativas da Pró-Reitoria de Extensão (a carta deve ter de 15 a 20 linhas 
e ser endereçada ao coordenador do projeto) 
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Perfil da/do candidata/candidato:  
- Proativo, responsável, domínio das tecnologias (mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, 
comprometido com as atividades do Projeto.  
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/01/2023: 
 

Forma/etapas de seleção:  
- Análise do histórico escolar e entrevista. 
 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
A entrevista será realizada no dia 10/02/2023 às 13h na sala A111 da Unidade Educacional Santa 
Clara. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 6263 – NÚCLEO DE CUIDADO FARMACÊUTICO DA UNIFAL- NAFAU 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Dra. Luciene Alves Moreira Marques e  
Dr. Tiago Marques dos Reis (coordenador adjunto) 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: luciene.marques@unifal-mg.edu.br 35 991360717 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX-UNIFAL 

Descrição da ação: O  NAFAU é um componente extracurricular para o curso de Farmácia, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 
farmacêutico generalista. A Atenção farmacêutica ou cuidado farmacêutico é uma filosofia de 
prática que busca garantir ao paciente um tratamento necessário, efetivo e seguro. Este programa 
tem por objetivo oferecer à população o cuidado farmacêutico através de ações como o 
acompanhamento farmacoterapêutico, rastreamento em saúde, educação em saúde entre outras. 
Considerando que as novas diretrizes curriculares para o curso de Farmácia preveem que 50% do 
curso deva ser voltado ao cuidado em saúde, o NAFAU torna-se ainda mais necessário para 
oportunizar aos acadêmicos a troca de saberes com a comunidade. 

Plano de trabalho: 
- reuniões semanais, 
- participação nas consultas farmacêuticas de ambos os projetos, 
- estudos de casos clínicos, 
- participação em campanhas de saúde, 
- participação em campanhas de educação em saúde. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
14 bolsas, sendo dois bolsistas, cada um com sete bolsas. 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes; 
- Ter sido aprovado em processo seletivo do NAFAU e ser membro ativo do grupo; 
- Ter 15 horas semanais para dedicar ao programa. 
 

Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ter sido aprovado em processo seletivo do NAFAU e ser membro ativo do grupo; 
- Ser comunicativo e responsável. 
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR) (este link é de gestão 
da Proex e não deve ser alterado nem substituído), até (conferir data no cronograma de 
aditivos): 
 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista online 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
09/02/2023 às 17 horas, via google meet.  
 

 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 6282 – PROGRAMA DE ESTUDO DA POSTURA E DO MOVIMENTO 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Profa. Denise Hollanda Iunes e Profa. Juliana Bassalobre Carvalho 
Borges 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: deniseiunes@unifal-mg.edu.br/ juliana.borges@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: (qual a fonte de financiamento das bolsas?) PROEX 

Descrição da ação: (texto da apresentação da proposta, conforme estiver no CAEX.)  
O Programa desenvolve ações de promoção da saúde com os projetos “Mãos que aliviam”, “Eu 
sou voluntário” e “Ajuste-se”. Surgiu da necessidade de empregadores de Alfenas e de 
funcionários da UNIFAL que procuram o Curso de Fisioterapia para orientações ergonômicas e 
laborais aos funcionários e auxílio à população com doenças crônicas. A demanda das temáticas, 
foi intensa na pandemia e no retorno as atividades presenciais, devido a tensão provocado pela 
situação vivida. Outra demanda de profissionais e discentes da saúde a importância de atividades 
físicas e das terapias manuais na prevenção e tratamento das disfunções musculoesqueléticas 
que foram constantes, sendo um tema importante a discutir. As ações integram ensino, pesquisa 
e extensão envolvendo universitários e comunidade contribuindo para a formação cidadã dos 
acadêmicos, gerando impacto social, pois a educação continuada e o incentivo de exercícios, 
contribuem para diminuição da dor e para as atividades profissionais. 

Plano de trabalho:  
Cada bolsista dedicará 15 horas semanais, no período de fevereiro a novembro 2023, ao 
desenvolvimento das atividades previstas no Programa de Estudo da Postura e do Movimento: 
Bolsista 1:  
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação do projeto, na verificação de materiais 
necessários para as atividades do Projeto “Eu sou voluntário”, no agendamento e controle da 
presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de 
discussões sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos 
grupos de participantes; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “A importância do exercício e das terapias 
manuais na promoção de saúde: perspectivas atuais” 
Bolsista 2 
- Auxiliar o coordenador no planejamento e na divulgação do Projeto Ajuste-se, na verificação de 
materiais necessários para as atividades de ginástica laboral e orientações posturais, no 
agendamento dos locais de atuação do projeto e controle da presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de 
discussões sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto no planejamento dos exercícios dos grupos de 
participantes; 
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- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “A importância do exercício e das terapias 
manuais na promoção de saúde: perspectivas atuais” 
 
Bolsista 3 
- Auxiliar o coordenador no planejamento no planejamento e na divulgação do projeto, na 
verificação de materiais necessários para as atividades do Projeto “Mãos que aliviam”, no 
agendamento e controle da presença dos beneficiários; 
- Participar na construção do relatório final do Projeto; devendo participar e organizar os 
integrantes nas feiras de promoção de saúde e na organização das reuniões mensais de 
discussões sobre temas relacionados, buscando integrar as ações dos projetos; 
- Buscar soluções para os possíveis problemas que surgirem e auxiliar no desenvolvimento de 
pesquisas científicas, como produção de conhecimento interdisciplinar; 
- Auxiliar os alunos participantes do projeto na avaliação e planejamento dos exercícios dos 
grupos de participantes; 
- Participar das atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão, outras instituições e 
comunidade externa. 
- Auxiliar na organização e na divulgação do evento “A importância do exercício e das terapias 
manuais na promoção de saúde: perspectivas atuais” 

Número de bolsistas/bolsas: 03 bolsistas e 07 bolsas para cada um 
▪ 1 bolsista por 7 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento e 

especificamente ao Projeto Eu sou voluntário. 

▪ 1 bolsista por 7 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento e 

especificamente ao Projeto Ajuste-se. 

1 bolsista por 7 meses, destinados ao Programa de Estudo da Postura e do Movimento e 
especificamente ao Projeto Mãos que aliviam 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes; 
-O acadêmico candidato a bolsa deverá estar regularmente matriculado no curso de fisioterapia 
da UNIFAL. O bolsista 01, relacionado ao projeto “Eu sou voluntário” deve estar cursando entre o 
5º e 8º períodos do curso de fisioterapia 

Perfil da/do candidata/candidato: 
Para candidatar-se a bolsa o acadêmico o candidato (a) deve: 
- Ter interesse em trabalhar em projetos voltados a promoção de saúde do Programa de Estudo 
da Postura e do Movimento;  
- Ter habilidade na criação de redes sociais e de conteúdo para disponibilização do Programa de 
Estudo da Postura e do Movimento. 
- Disponibilidade de 15 horas semanais para se dedicar ao Programa. 
-Ter sido aprovado em, pelo menos, uma das seguintes disciplinas do curso de fisioterapia da 
UNIFAL: Cinesioterapia, Estudos Preventivos e Ergonômicos em Fisioterapia, Recursos 
Terapêuticos Manuais, Fisioterapia aplicada a Traumato Ortopedia Funcional I e II. 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até (31/01/2023): 

Forma/etapas de seleção: A seleção do bolsista será realizada por meio da classificação dos 
candidatos pela pontuação do formulário de interesse abaixo, anexada na inscrição. Caso ocorra 
empate, o critério de desempate será a maior nota do CDA (histórico anexado na inscrição). 

FORMULÁRIO DE INTERESSE 
Nome do candidato à bolsa: __________________________________________________ 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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Telefone para contato:_______________________________________________________ 
Nº de matrícula:________________ Período: _________Curso:______________________ 

 

Qual dos projetos abaixo você tem interesse em ser bolsista? 

[  ] Eu sou voluntário [  ] Ajuste-se 

[  ] Mãos que aliviam 

 

Já participou dos Projetos de Extensão descritos abaixo? (1,0) 

1) Projeto Ajuste-se 
 

Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

2) Projeto Mãos que aliviam 
 

Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

3) Eu sou voluntário Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

4) Programa Estudo da Postura e do Movimento Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

 

Já participou em algum projeto de Iniciação Científica? (1,0) 

1) Projetos/Período:  
[  ] Bolsista [  ]voluntário 

 

Já participou de atividades desenvolvidas pela Pró-reitoria de extensão? (1,0) 

Atividade 
 

 

 

Já realizou alguma apresentação de painel e/ou apresentação oral em eventos científicos? 
(1,0) 

Evento   

 

Por que tem interesse pelo projeto? (2,0) 

 

 

Como você acha que poderá contribuir como bolsista neste Programa? (2,0) 

 
 

 

Horários disponíveis para o projeto (2,0) 

 

 

Se não conseguir a bolsa tem interesse em participar do projeto como voluntário? 

[  ] Sim            [  ] Não 

Declaro que o conteúdo das informações é verdadeiro. 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do concorrente 

 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
Data da análise dos documentos: 01/02 a 10/02/23 
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PREAE 6159 – OFICINA DE CAPOEIRA GINGA LEGAL 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Manuella Costa e Deila Carneiro 
CONTATO DA COORDENAÇÃO: manuella.dacosta@unifal-mg.edu.br 

(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 
coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 

 

Financiadora: PROEX (Edital PROBEXT 2023) 
 

Descrição da ação:  
O projeto “Oficina de Capoeira Ginga Legal” foi criado em 2012, com o intuito de oferecer aulas 
de iniciação à capoeira, maculelê e musicalização aos estudantes da UNIFAL-MG, bem como, 
membros da comunidade externa, principalmente às crianças e adolescentes de baixa renda, que 
através dos treinos de capoeira despertaram o interesse nas diversas manifestações culturais 
afro-brasileiras. Atualmente, o projeto oferece as aulas de capoeira no prédio da extensão (sala L 
106), para os universitários e a comunidade externa, e se estende às crianças do projeto Cidade-
escola do município de Alfenas- MG. O objetivo do projeto é criar uma interação sócio-cultural 
entre o meio acadêmico e a comunidade alfenense, valorizando a nossa cultura e arte através da 
capoeira, proporcionando uma interação entre os participantes, criando um vínculo de amizade 
e bem estar físico e mental. O método a ser aplicado é o da autêntica Capoeira Regional criada 
pelo lendário Mestre Bimba, enriquecido com novos golpes. 
 

Plano de trabalho: 

- Participar das reuniões com os orientadores do projeto. 

- Participar das aulas de capoeira que estão ocorrendo no prédio L- sala 106. 

- Organizar palestras, rodas de discussão, apresentações e transmitir a cultura afro-brasileira 
através da capoeira e maculelê 

-  Organizar e participar do Batizado de Capoeira que encerrará o projeto no final do ano. 

-  Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT 2022.  
 
- Apresentar o projeto no Simpósio Integrado da Unifal-MG 
 
 

Número de bolsistas/bolsas:  1 bolsistas por 4 meses. 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes; 

- Ter participado do projeto de extensão Oficina de Capoeira Ginga Legal.  

-  Ter aptidão com a capoeira 

- Ter disponibilidade de 15 horas semanais para desenvolver a ação de extensão 
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Perfil da/do candidata/candidato: 

- Ter participado do projeto de extensão Oficina de Capoeira Ginga Legal. 

- Ser proativo, responsável, criativo, comprometido com as atividades do Projeto de extensão. 

- A critério da banca, o histórico escolar poderá ser utilizado para fins de comprovação e 
desempate.  

 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/01 
 

Forma/etapas de seleção: A seleção será realizada em etapa única por meio de entrevista em 
plataforma de comunicação.  
 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): A seleção será realizada no dia 06 de 
fevereiro de 2023 às 16 horas pelo link: meet.google.com/ que será enviado para o e-mail do 
candidato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 6235– PROGRAMA HUMANAMENTE 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Profa Vânia Regina Bressan e Luciene Alves Moreira Marques 
CONTATO DA COORDENAÇÃO: vania.bressan@unifal-mg.edu.br 

WhatsApp (35) 98882-3682 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX (Probext) 
 

Descrição da ação:  
O Programa HumanaMente, iniciado no ano de 2022, segue no ano de 2023 com projetos de 
extensão e evento desenvolvidos pelos discentes da Liga Interdisciplinar de Saúde Mental da 
UNIFAL-MG (LISM). Inclui ações de Educação Popular em Saúde Mental (Projeto Minutos 
Mentais) à comunidade do Residencial Alfenas, no Jardim São Carlos em Alfenas-MG; oferta de 
oficinas sobre sustentabilidade a adolescentes da Escola Estadual Prof. Levindo Lambert de 
Alfenas-MG, por meio do Projeto ConsCiência e o evento Setembro Amarelo, importante 
oportunidade para a discussão de temas relevantes à promoção, prevenção da saúde mental e 
reabilitação psicossocial. Trata-se da contribuição da Universidade à comunidade. 
 

Plano de trabalho: 
- Participar das reuniões de planejamento das ações com os orientadores dos projetos 
componentes e/ou coordenação geral; 
- Realizar estudos, relato de experiência e/ou pesquisas sobre o Programa ou projetos 
componentes; 
- Participar das ações e atividades dos projetos e daquelas que se desdobrarão; 
- Realizar e/ou gerenciar oficinas de cada projeto componente; 
- Apresentação do projeto em eventos científicos, principalmente no Simpósio Integrado da 
UNIFAL-MG; 
- Elaboração do relatório final dos projetos e do programa. 
- Cumprir as obrigações do bolsista conforme edital PROBEXT. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
1 bolsista com 7 bolsas para o projeto Minutos Mentais (maio a novembro de 2023); 
1 bolsista com 7 bolsas para o projeto Consciência (maio a novembro de 2023). 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
Requisitos: 
- Para o projeto Consciência: ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da UNIFAL-
MG; 
- Para o projeto Minutos Mentais: ser integrante da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da 
UNIFAL-MG; 
 
Critério de Desempate 
- CDA e  
- Estudantes de renda familiar per capita até 1,5 Salário mínimo (aferida por análise 
socioeconômica realizada pelo acesso à cota de ingresso à instituição ou ao Programa de 
Assistência Prioritária da PRACE) 
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Documentos 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes. 
 

Perfil da/do candidata/candidato: 
- Ter experiência com projetos de extensão e/ou voluntariado e/ou interesse em participar do 
programa/projetos componentes;  
- Habilidade para trabalhar em grupo; 
- Ter disponibilidade de 15h semanais para desenvolver o trabalho e participar de reuniões e de 
estudos com a coordenação dos projetos; 
- Apresentar CDA maior ou igual a 5,0. 
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), de 24/01 a 
31/01/2023 
 

Forma/etapas de seleção: 
Entrevista e análise do histórico escolar 
 

Local, data e hora da seleção: 
-Data da entrevista: 08/02/2023 – Quarta-feira 
-Horário: 17:15h impreterivelmente 
- Sala da Entrevista: PCA, sala 201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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PREAE 6301 – PROGRAMA SEMEANDO IDEIAS 

 
COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Julieta Aparecida Moreira e Breno Régis Santos 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: julieta.moreira@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROBEXT 2023 

Descrição da ação: 
O programa “Semeando Ideias” apresenta uma série de projetos articulados, em diferentes áreas 
do conhecimento ligadas às ciências ambientais e da saúde, baseados nas diretrizes da educação 
ambiental inclusiva, visando a melhoria da qualidade ambiental e consequentemente da quali-
dade de vida de diferentes públicos. O programa conta com profissionais, servidores coordena-
dores, de diferentes formações (Ciências Biológicas, Agronomia, Biotecnologia, Nutrição e Farmá-
cia), visando desenvolver atividades que possam alicerçar uma vida ambientalmente mais coe-
rente e sustentável através do debate, entendimento e mudança de paradigmas relacionadas a 
implementação de práticas agroecológicas, resgate de espécies potencialmente benéficas a sa-
úde e ao desenvolvimento humano, tratamento de resíduos e educação ambiental aplicada a di-
ferentes grupos, inclusive aqueles em situação de vulnerabilidade social. Parte das ações são de-
senvolvidas em terreno anexo ao campus sede UNIFAL-MG e também junto à creche parceira, 
vizinha à Unidade Santa Clara. 
 

Plano de trabalho: 
Os(as) bolsistas deverão estar dispostos a atender e participar das ações de todos os projetos e 
evento componentes do programa Semeando Ideias, sendo: 
 
◆ Projeto do Lixo ao Luxo: destinando resíduos orgânicos de forma sustentável; 
◆ Projeto Jardim Sensorial: Difundindo a Educação Ambiental; 
◆ Projeto Horticultura Social e Terapêutica; 
◆ Projeto Nutrir Arte; 
◆ Projeto Horta Comunitária para Educação Ambiental; 
◆ Evento Dia de Semear Ideias 
 
Algumas atividades incluídas no plano de trabalho: 
Participar das reuniões com a coordenação do programa e dos projetos, a fim de compor uma 
equipe entrosada e informada; participar de eventuais capacitações oferecidas para o desenvol-
vimento das diferentes ações do programa; contribuir com a limpeza e a manutenção dos espaços 
físicos dos projetos; participar dos revezamentos nos períodos de férias e recessos; participar das 
escalas de regas e cuidados com as plantas do espaço; administrar as postagens e a página do 
Instagram do programa; acompanhar e orientar as atividades dos alunos voluntários; coordenar 
as ações presenciais com a comunidade; preparar materiais sob supervisão da coordenação e 
ministrar oficinas, rodas de conversa, etc; produzir resumos e artigos para eventos científicos, sob 
a supervisão dos coordenadores; apresentar trabalhos dos projetos componentes no Simpósio 
Integrado da UNIFAL e outros eventos pertinentes; elaborar relatórios mensais e anual das ativi-
dades desenvolvidas; além de todas as demais atividades apresentadas pela coordenação, ine-
rentes às demandas para o bom desenvolvimento do programa e das ações componentes. 

 

Número de bolsistas/bolsas:  
3 bolsistas /  9 meses cada (abril a dezembro), sendo 1 com atuação na Unidade Santa Clara 
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1 bolsista / 8 meses (abril a novembro) 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Graduação da UNIFAL-MG ou comprovante 
de matrícula no caso de discentes ingressantes - obrigatório; 
  
- Apresentar cronograma de horários das disciplinas em curso na graduação e atividades comple-
mentares (estágio, iniciação científica, etc.) - obrigatório; 

- Apresentar Currículo Vitae simplificado (pdf), nos moldes do Anexo I - obrigatório;.  

- Desejável apresentar carta de recomendação fornecida por docente ou outro(a) servidor(a) com 
o(a) qual o(a) discente já tenha desenvolvido atividades de extensão (não é critério de elimina-
ção), que será valorizado na classificação. 

 

Perfil da/do candidata/candidato: 
 
- Necessário que possua disponibilidade de horários para atuação presencial alguns dias da se-
mana e finais de semana eventualmente, no campus Sede e/ou em creche ao lado da Unidade 
Santa Clara (mínimo 15h/semanal PRESENCIAL), sem comprometer as atividades da graduação; 
 
- Preferencialmente graduando(a) nos cursos: Ciências Biológicas, Farmácia, Nutrição, Medicina, 
Geografia, Pedagogia, Biotecnologia, Biomedicina, Sociologia, Letras. 
 
- Desejável perfil colaborativo, responsável e pró-ativo; 

- Desejável experiência com participação em ações de extensão; 

- Desejável coeficiente acadêmico acima de 6,0; 

- Desejável ter facilidade em trabalhar com mídias sociais; 

- Não exigido experiência prévia com temas do programa, mas é necessário que apresente dispo-
sição em aprender e comprometimento com a temática Educação Ambiental e Nutricional. 

 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR , até 31/01/2023. 
 

Forma/etapas de seleção: 

Etapa eliminatória: Apresentação da documentação completa solicitada para análise prévia e 
atendimento dos requisitos mínimos de exigibilidade do presente aditivo. 

Etapa classificatória: dinâmica em grupo presencial + entrevista individual presencial 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
Dinâmica em grupo PRESENCIAL SALA PCA-203 em 06/02/23, às 14h e a partir de 07/02, realiza-
ção de entrevistas com horários individuais que serão enviados em 06/02/2023 via e-mail aos 
candidatos inscritos e pré-selecionados após etapa eliminatória e dinâmica. 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR
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ANEXO I 

(Modelo de Curriculum Vitae simplificado para 
 Seleção do Programa Semeando Ideias 2023) 

Apresentação obrigatória, enviar na inscrição em PDF.  
* Deixar em branco os itens que não se aplicam a você. 

__________________________________________ 
 

Curriculum Vitae 
 
Nome:  
Curso:                                                        Bach./Lic.:  
Período:                                                     Campus: 
Matrícula: 
 
1. Experiência em extensão universitária (participação em programas, projetos, eventos como extensionista) 

item 1 
item 2 
… 

2. Cursos complementares realizados 
item 1 
item 2 
… 

3. Cursos / palestras ministrados(as) 
item 1 
item 2 
… 

4. Participação em comissão organizadora de eventos 
item 1 
item 2 
… 

5. Habilidades individuais que julgue relevantes (Ex: oratória, trabalho em equipe, gerenciamento e engaja-
mento de mídias sociais, habilidades em ferramentas como Canva, Power Point, Facebook business, Trello, 
etc) 

item 1 
item 2 
… 

6. Experiência profissional (anterior e/ou durante a graduação; ex: estágios, empregos, ONGS, etc) 
item 1 
item 2 
… 

7. Breve relato (máximo 5 linhas) de intenções em compor a equipe do programa Semeando Ideias em 2023, 
bem como as experiências pregressas (se houver) com educação e/ou educação ambiental / nutricional e/ou 
meio ambiente em geral. 
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PREAE 6143 – PROJETO CENTRO DE FARMACOVIGILÂNCIA DA UNIFAL – CEFAL 
 

COORDENAÇÃO DA AÇÃO: Prof. Ricardo Radighieri Rascado (coordenador); Prof. 
Luciene Alves Moreira Marques (coordenador adjunto) 

CONTATO DA COORDENAÇÃO: ricardo.rascado@unifal-mg.edu.br 
(As informações abaixo, que complementam as dispostas no Edital, foram fornecidas pela 

coordenação da ação e são de sua inteira responsabilidade) 
 

Financiadora: PROEX 

Descrição da ação:  
O CEFAL - Centro de Farmacovigilância da UNIFAL há 13 anos tem exercido suas atividades como 
um projeto de extensão já consagrado na área de farmacovigilância (FV). Sempre orientado pelas 
diretrizes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) buscamos difundir a FV 
colaborando para a disseminação destes assuntos. O principal objetivo do CEFAL é divulgar 
informações sobre FV e sensibilizar estudantes, profissionais e a população sobre a importância 
da FV para a segurança dos medicamentos comercializados e distribuídos no país. O projeto 
disponibiliza um serviço de recebimentos de notificações sobre Eventos Adversos a 
Medicamentos (EAM), sendo suporte para pesquisas de iniciação científica e pós-graduação na 
área de assistência farmacêutica. Os EAM compreendem as Reações Adversas a Medicamentos 
(RAM), Erros de Medicação (EM) e Desvios de Qualidade (DQ). A existência de Centros de 
Farmacovigilância tem visam facilitar que essas notificações de EAM sejam realizadas! 

Plano de trabalho: 
O bolsista deve desenvolver as seguintes atividades: 
- Elaborar material digital relacionado ao Projeto; 
- Coordenar / auxiliar as reuniões do projeto com os demais acadêmicos envolvidos; 
- Coordenar atividades relacionadas ao projeto de Doutorado executado em parceria com o 
CEFAL; 
- Realizar ligações telefônicas e atendimentos aos pacientes envolvidos no projeto de doutorado 
executado em parceria com o CEFAL; 
- Organizar o envolvimento de outros acadêmicos participantes do projeto; 
- Desenvolver ações de pesquisa; 
- Participar das reuniões internas do Projeto com os coordenadores; 
- Colaborar com a gestão dos perfis do Projeto nas redes sociais; 
- Auxiliar no processo de organização e execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
do Projeto; 
- Submeter resumo e participar do Simpósio Integrado da UNIFAL-MG; 
- Participar das atividades do Projeto, tais como minicursos, seminários, fóruns, reuniões, 
encontros, congressos, etc.; e 
- Elaborar relatórios acerca das atividades desenvolvidas. 

 

Número de bolsistas/bolsas: 1 bolsista / 07 bolsas 
 

Requisitos e documentos para a candidatura: 
- Apresentar Histórico escolar atualizado do Curso de Farmácia, Medicina, Fisioterapia, 
Enfermagem ou Odontologia da UNIFAL-MG; 
- Ter cursado as disciplinas de Farmacologia ou equivalentes; 
- Desejável: Conhecimento intermediário da língua inglesa e do software Canva; 
- Apresentação de uma carta de interesse relativa à sua participação no projeto de extensão, com 
os seguintes dados principais: quem eu sou, por que quero participar do projeto, como posso 
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contribuir com ele, como tem sido meu desempenho no CEFAL e a disponibilidade de 15 horas 
semanais no período de 01/03/2023 e 30/09/2023, conforme normativas da Pró-Reitoria de 
Extensão (a carta deve ter de 15 a 20 linhas e ser endereçada ao coordenador do projeto) 
- Ser membro do Centro de Farmacovigilância da UNIFAL – CEFAL  
*OBS: Não havendo candidatos que atendam esse perfil, serão aceitas inscrições de candidatos 
que não atendam esse requisito. 
 

Perfil da/do candidata/candidato:  
- Proativo, responsável, domínio das tecnologias (mídias sociais e ferramentas digitais), criativo, 
comprometido com as atividades do Projeto.  
 

Inscrição, exclusivamente via formulário 
(https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR), até 31/01/2023: 
 

Forma/etapas de seleção:  
- Análise do histórico escolar e entrevista. 
OBS: cada semestre participando no CEFAL somará 1,0 ponto ao candidato. 
 

Local, data e hora da seleção (conforme item 8 do edital): 
A entrevista será realizada no dia 09/02/2023 às 18h através do Google Meet (link será enviado 
através do e-mail informado no ato de inscrição) 
 

 

https://app.unifal-mg.edu.br/limesurvey/index.php/677743?lang=pt-BR

