MINUTA
A Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Integrada de Santa Maria
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público que estão abertas as inscrições
para atuação nas Atividades Complementares de Pesquisa e de Extensão, para os
acadêmicos do Curso de Enfermagem, conforme a Resolução1 12/2017. A Seleção Pública e
as matrículas serão realizadas no semestre 2018/02, conforme disponibilidade de vagas a
seguir:
Professor (es)

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE EXTENSÃO
Projeto
Vagas

Título: Programa Saúde na Escola (54
hs)
Objetivo: Desenvolver ações dos
componentes I e II do Programa Saúde na
Escola, a fim de contribuir para a formação
Daiany Donaduzzi
integral dos estudantes por meio de ações
Aline Wachhloz
de promoção, prevenção e atenção à
saúde, com vistas ao enfrentamento das
vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças e
jovens da rede pública de ensino.
Título: Envelhecimento populacional:
Uma responsabilidade de todas as
gerações - (54 hs)
Gisela Flores
Objetivo: Conscientizar os participantes
acerca da corresponsabilização pelo
envelhecimento populacional.
Título: Ações de Sustentabilidade na
Escola na Promoção do Resgate da
Cidadania e da Cultura da Paz - (54 hs)
Objetivo: Oportunizar o resgate da
cidadania
através
de
ações
de
Soila M Blanco
sustentabilidade, a promoção dos direitos
humanos em crianças, adolescentes e
grupos familiar, assegurando por meio da
integração da escola, família e da
sociedade em geral a efetivação dos
direitos fundamentais e na busca da paz.
ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE PESQUISA
Professor (es)
Hilda Freitas
Denise Conterato
Gisela Flores
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Projeto
Título: Fatores que interferem na adesão
ao tratamento medicamentoso de idosos
com doenças crônicas não-transmissíveis
na terceira idade - (54hs)

20

Requisito

Alunos a partir
do 4º semestre
do Curso de
enfermagem

15

Alunos a partir
do 6º semestre

10

Alunos a partir
do 2º semestre

20

Alunos a partir
do 3º semestre
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Objetivo: Conhecer a tendência de
consumo de produtos antes de datas
comemorativas que são significativas ao
comércio varejista.
CURSO DE EXTENSÃO
Título: Curso de Extensão: Redação de
Artigos Científicos - (36 hs)
Simone Xavier
Objetivo: Capacitar os estudantes à
Moreira
elaboração
de
artigos
científicos
adequados aos parâmetros acadêmicos e
à norma culta da Língua Portuguesa.

10

A partir do 4º
semestre

*Horário dos encontros presenciais a ser combinado com o Professor Responsável pelo
projeto, considerando as atividades extraclasse.
1. INSCRIÇÕES
De 02 a 09 de julho de 2018, das 8h às 12h e das 14 às 21h na Secretaria
Geral.
2. REQUISITOS
- O aluno deverá estar matriculado e assíduo a partir do segundo semestre do Curso
de Enfermagem;
- Realizar inscrição no período divulgado, preenchendo a ficha de inscrição na
Secretaria Geral;
- Comprometer-se a dedicar até 03 horas semanais no desempenho das Atividades
Complementares de Extensão;
- Comprometer-se a dedicar até 03 horas semanais no desempenho das Atividades
Complementares de Pesquisa;
- Comprometer-se a dedicar até 02 horas semanais no desempenho do Curso de
Extensão.
- Se exceder as vagas ofertadas pelo projeto, será analisado o histórico dos
candidatos interessados no projeto, selecionando os que apresentarem a
melhor nota de desempenho acadêmico, assiduidade em aula e nas atividades
práticas, disponibilidade de horário não compatível com aula/estágios.
- Caso não haja ocupação das vagas para os semestres definidos para
vinculação no projeto, as mesmas poderão ser ocupadas por alunos de outros
semestres.
3. DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição, os alunos deverão apresentar a ficha de inscrição
preenchida.
4. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados será realizada no dia 11/07//2018.
5. CONSIDERAÇÕES
É reservado a coordenação do curso o não oferecimento do projeto que não
tiver suas vagas preenchidas. O aluno que optar por um destes projetos em primeira
opção, poderá ser remanejado para a sua segunda opção.
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Santa Maria, 12 de junho 2018.

Profª Drª Hilda M B de Freitas
Coordenação do Curso Enfermagem
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