
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO  
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE EXTENSÃO  

PROBEX 2018  

 

 
 

A Assessoria de Extensão do Centro de Ciências Médicas da Universidade 

Federal da Paraíba, em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários – PRAC, por meio da Coordenação de Programas de Ação Comunitária, 

torna público à Comunidade Universitária o processo de seleção de discentes para 

bolsistas e voluntários PROBEX 2018 dos projetos submetidos neste Centro. 

 

DOS PRAZOS: 

 

Atividade Período 

Encerramento das submissões das propostas de ações 

de extensão pelo SIGAA 

18/02/2018 

Lançamento do Edital 28/02/2018 

Período de seleção dos bolsistas e voluntários pelos 

projeto 

28/02/2018 a 08/03/2018 

Resultado final da seleção 08/03/2018 

Resultado final dos projetos  09/03/2018 

Prazo para o discente selecionado “REGISTRAR 

INTERESSE” pelo SIGAA em participar da ação de 

extensão como Voluntário ou Bolsista 

09/03/2018 a 14/03/2018 

Vigência do Projeto de Extensão  09/03/2018 a 31/12/2018 

 

DAS EXIGÊNCIAS DA SELEÇÃO: 

 

1. GERAIS  

 

1.1 Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da 

UFPB; 

1.2 Não estar em débito com a Extensão em relação a relatórios e/ou 

outros documentos; 

1.3 Ter disponibilidade de 20 horas semanais; 

1.4 No caso do bolsista não poderá ter vínculo remunerado em 

nenhum outro Programa de bolsa da UFPB, com exceção do 

Programa de Apoio estudantil; 

1.5 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico (CRA) 

satisfatório;  

  

 



2. ESPECÍFICOS  

 

Os critérios do processo de seleção serão determinados pelos próprios 

coordenadores do projeto que se encontram listados conforme Anexo I deste 

edital; 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS: 

 

De acordo com o Edital N º02/2018  

 

1. Participar da execução do projeto com dedicação de 20 (vinte) horas 

semanais;  

2. Cumprir com as atividades discriminadas no Plano de Trabalho cadastrado 

pelo coordenador do projeto no SIGAA. 

3. Elaborar o relatório final e entregar ao coordenador que, por sua vez, deverá 

incorporar, como anexo (em PDF), no SIGAA na data definida por este edital; 

3.1 O relatório final deverá conter: título do projeto, área temática de atuação, 

nome do coordenador, local de realização do projeto, identificação do público do 

alvo, breve relato da contribuição da experiência extensionista para sua 

formação acadêmico-profissional e cidadã e por fim, identificar se o projeto de 

extensão estava articulado com o ensino e a pesquisa. 

3.2 Preencher e enviar, também, o Relatório Final disponível no SIGAA; 

 4. Apresentar, obrigatoriamente, os resultados alcançados e/ou propostos da (s) 

atividade (s) no XIX Encontro de Extensão – ENEX 2018, promovido pela 

PRAC, previsto para novembro de 2018, conforme Cronograma constante no 

Título II deste edital.  

 

DA INSCRIÇÃO: 

 

- Para bolsista e para voluntário: 1) Participar do processo de seleção e/ou 

tomar conhecimento da indicação do(a) docente, conforme disposto no Anexo I deste 

Edital; 2) Preenchimento do formulário Anexo II deste edital, e entregar assinado na 

Direção do Centro de Ciências Médicas (CCM), no horário das 8 às 12h e 14 às 17h, até 

o dia 08/03/2018; 

 

- Para atuar no projeto como voluntário ou como bolsista, o estudante deve 

obrigatoriamente: participar do processo de seleção e/ou tomar conhecimento da 

indicação do(a) docente, conforme disposto no Anexo I; e entregar o Anexo II deste 

Edital devidamente preenchido e assinado, conforme orientado abaixo; 

 

- ATENÇÃO: Para validar a condição de bolsista do estudante, o(a) 

professor(a) deverá enviar, entre os dias 09 e 13/03/2018, para a Assessoria de 

Extensão do CCM, tanto fisicamente na sede da Assessoria, como para o e-mail 

assessoriaextensaoccm@gmail.com , os dados do estudante, incluindo:  nome 

completo, matrícula, CPF, RG, nome do banco, conta corrente e agência; Anexo II 

preenchido e assinado pelo estudante; histórico Escolar atualizado emitido pela 

coordenação do curso ou CODESC; Termo de compromisso (Anexo I do Edital Nº 

02/2018) em três vias devidamente assinado; comprovante de conta-corrente ou 

poupança do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – o aluno bolsista deverá ser 

o titular da conta. 



  

- O aluno selecionado como bolsista terá direito, se cumprir com as obrigações 

pactuadas com o coordenador do projeto e suas atribuições com o projeto que foi 

selecionado, uma bolsa por até 10 meses, no valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), durante o período de execução do projeto.  

 

- O aluno só poderá participar do mesmo Projeto como Bolsista de Extensão 

PROBEX em no máximo duas edições, conforme Parágrafo Único do Art. 27 da 

resolução N° 76/97; 

 

DA SELEÇÃO: 

 

1. Os editais de seleção de bolsistas e voluntários serão de responsabilidade das 

coordenações de cada Projeto, de acordo com o disposto no Anexo I deste 

Edital, e deverão se publicados e divulgados pela Assessoria de Extensão. 

2. A seleção será feita pelo coordenador (proponente) de cada projeto 

submetido ao Edital PROBEX 2018; 

2.1 A seleção será feita no período 28/02/2018 a 08/03/2018, em dias 

definidos por coordenador (proponente) de acordo com quadro 

relacionado abaixo; 

2.2  O processo de avaliação para escolha do bolsista será de inteira 

responsabilidade do coordenador (proponente) de acordo com os 

critérios listados no Anexo I deste edital;  

 

DOS RESULTADOS: 

 

O resultado será publicado no endereço eletrônico www.ccm.ufpb.br e 

em quadros e páginas da web da Assessoria de Extensão do Centro, inclusive o 

perfil da Assessoria no Facebook. 

 

DO PROCEDIMENTO DO DISCENTE SELECIONADO COMO BOLSISTA: 

 

1. O discente selecionado como bolsista deverá entregar cópias da seguinte 

documentação: Termo de compromisso (Anexo I do Edital Nº 02/2018) em três 

vias devidamente assinado, Histórico Escolar Atualizado emitido pela 

coordenação do curso ou CODESC; cópia de CPF e RG, comprovante de conta-

corrente ou poupança do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal – o aluno 

bolsista deverá ser o titular da conta;  

2. O discente selecionado como bolsista ou como voluntário neste processo 

deverá no período de 09/03/2018 a 14/03/2018 acessar o SIGAA e 

“DEMONSTRAR INTERESSE” no respectivo projeto de extensão ao qual foi 

selecionado. 

3. Para o bolsista que não cumprir com o determinado no item anterior não 

receberá pagamento da bolsa referente ao mês de março de 2018. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1. O coordenador será responsável pela atualização dos dados informados no 

SIGAA. 



2. Todos os dados inseridos no SIGAA pelos coordenadores e demais membros 

da equipe devem ser legais e atualizados, observando a carga horária destinada 

as ações de extensão, como também o que determinam as Resoluções vigentes. 

3. Os casos omissos serão decididos pela Assessoria de Extensão conjuntamente 

com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PRAC.  

 

João Pessoa-PB, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Pedro José Santos Carneiro Cruz 

Assessor de Extensão do CCM 

 

 

 

Marconilia Maria Dias Arnoud Silva 

Coorndenadora da COPAC 

 

 

Eduardo Sergio Soares Sousa 

Diretor do CCM 

 

 

Orlando Villar Cavalcanti Filho 

Pró-Reitor da PRAC 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 
 

ANEXO I – CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

 

PROJETO 

 

COORDENADOR EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS  

ORIENTAÇÕES SOBRE 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE 

INFANTIL NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS EM JOÃO PESSOA-

PB 

ADRIANA QUEIROGA 

SARMENTO GUERRA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

GLAUCOMA EM EVIDÊNCIA: 

ESCLARECENDO A DOENÇA 

COM ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR 

AGANEIDE CASTILHO 

PALITOT 

Seleção de bolsista e voluntários com indicação pela docente 

Projeto PalhaSUS ALDENILDO ARAUJO DE 

MORAES FERNANDES 

COSTEIRA 

• As inscrições dos novos participantes ocorrerão no período de 27 de fevereiro a 

04 de março de 2018, através do preenchimento do formulário google docs 

online no endereço: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvxcCFBOO1xLazI21BdUcXXOJ 

c489aMLiqNGNhV3XJESyFSg/viewform 

● Poderão se inscrever estudantes de todos os cursos do Campus I da UFPB. 

● O participante voluntário sendo selecionado para o projeto e concluindo a 

formação terá direito a certificado de extensão mediante o cumprimento mínimo 

 

de 75% da carga horária de participação do Projeto de Extensão Palhasus Probex 

ou Fluex 2018 para os que atuarem até o fim do período 2018.1 

● Não poderão participar do projeto PalhaSUS estudantes que venham a 

concluir o curso nos períodos 2017.2, 2018.1 e 2018.2. 

 de inscrição e participar do processo seletivo é 

necessário o comparecimento no Seminário de Seleção do Projeto que 

ocorrerá no dia 05 de março de 2018, das 18 às 20:30, no segundo andar 

do CCM. O não comparecimento elimina a possibilidade de participação 

na temporada 2018. 

● A seleção se dará mediante avaliação das informações preenchidas no 

formulário de inscrição e da participação do sociodrama de seleção que 

ocorrerá em ocasião do seminário. 

Acompanhar informações e Edital de seleção próprio do projeto no site: 

http://www.palhasus.com/  

Tecendo Redes no apoio 

psicossocial ao estudante de 

medicina 

ALEXANDRE JOSE DE 

MELO NETO 

Qualquer estudante da área de saúde e psicologia pode participar. A seleção ocorrerá o dia 

06/03/2018, às 18h, mediante prova escrita de cunho reflexivo e temática relativa aos 

conteúdos e objetivos do projeto. 

Projeto: qualificação das ações de 

vigilância em saúde para 

arboviroses, sífilis congênita e 

mortalidade materna na Paraíba. 

ALEXANDRE MEDEIROS 

DE FIGUEREDO 

Pré-requisitos: ser aluno de cursos da área da saúde. 

 

Forma de avaliação: 

 

·      Apresentação de memorial descritivo no qual o aluno explicita motivações em 

participar do projeto e suas experiências. 



 

·      Apresentação de texto sobre a importância dos processos de vigilância em saúde para 

a melhoria da qualidade da saúde da população brasileira 

 

Maiores 

informações: https://docs.google.com/document/d/17skFu4vzsEcnIesBp76OQPghrdydisB

KFQxktWjP_8A/edit?usp=sharing 

 

DEPRESSÃO NOS ESTUDANTES 

DE MEDICINA DA UFPB: 

RECONHECENDO E 

COMBATENDO ESSE MAL 

ALFREDO JOSE 

MINERVINO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS 

PACIENTES DO AMBULATÓRIO 

DE DIABETES DO SETOR DE 

ENDOCRINOLOGIA DO HULW 

ANA LUIZA RABELO 

ROLIM 

Critérios de seleção de estudantes. Ter cursado o 5º (segundo) período letivo do curso de 

medicina, qualificando-se para o perfil de extensionista, com disponibilidade semanal de, 

no mínimo, 12 (doze) horas. A seleção será com prova escrita com o tema Diabetes (data 

a definir) ou indicação do coordenador  (dependendo do número de candidatos 

interessados). 

Plataforma Digital como ferramenta 

de suporte às Práticas  Alternativas e 

Complementares 

(Auriculoterapia),nas Unidade 

Básicas de Saúde do Alto do Mateus 

e Grotão em João Pessoa 

ANDRE LUIS BONIFACIO 

DE CARVALHO 

Quais os requisitos para participar 

a) Ser aluno(a) de graduação dos cursos da área da saúde regularmente matriculado(a) na 

Universidade Federal da Paraíba. 

b) Participar da reunião de apresentaçãodos aspectos do Projeto e da fase atual da 

Plataforma. no dia 02/03/2018, às 18h, na Sala Geral 3 do CCM, Campus I da UFPB. 

c) Preencher ficha de cadastro no dia da Reunião, com Nome Completo, Matrícula, CPF e 

RG. 

d) Declarar disponibilidade para atuação nos seguintes horários: 

• Segunda-feira, de 18 às 19h para reunião organizativa da equipe extensionista com 

frequência quinzenal  

• Informar a quantidade de horas semanais disponíveis para a participação no Projeto 

e) Os alunos interessados deverão encaminhar por email um texto de uma lauda 

https://docs.google.com/document/d/17skFu4vzsEcnIesBp76OQPghrdydisBKFQxktWjP_8A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17skFu4vzsEcnIesBp76OQPghrdydisBKFQxktWjP_8A/edit?usp=sharing


expressando a motivação em participar do projeto. O prazo o envio do texto será dia 05 de 

março 2018. 

f) O resultado do processo seletivo, será divulgado no mural do Departamento de 

Promoção da Saúde no Centro de Ciências Médicas - primeiro andar - no dia 08/03/2018. 

VIDA SAUDÁVEL: 

OTIMIZANDO A PRÁTICA DE 

EXERCÍCIO FÍSICO COMO 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES   

ANDRE TELIS DE VILELA 

ARAUJO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Busca ativa de malignidades 

cutâneas em populações carentes   

CARLA WANDERLEY 

GAYOSO DE LIMA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Orientação Postural e Ergonômica 

na Dor Lombar Crônica 

DANIELLE CHRISTINNE 

SOARES EGYPTO DE 

BRITO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

AÇÕES EDUCATIVAS E 

PRÁTICAS DE TREINAMENTO, 

INCENTIVO E INSERÇÃO DO 

DIU NA ATENÇÃO BÁSICA 

DANYELLA DA SILVA 

BARRETO 

-Entrevista de voluntários  

- Alunos de medicina e enfermagem  

- qualquer semestre 

-exigência -está ativos nos respectivos cursos e ter disponibilidade de participar das 

reuniões nas segundas feiras e das atividades da extensão  

Data- 05.03. 18 as 16hs no CCM na sala DPS6 no terceiro andar 

Potencializando o conhecimento 

ético entre os estudantes de 

Medicina da UFPB 

EDUARDO GOMES DE 

MELO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Cine & Medicina:O uso do cinema 

como estratégia 

educativa/integrativa na formação 

médica 

EDUARDO SERGIO 

SOARES SOUSA 

Poderão participar quaisquer estudantes de cursos de graduação da UFPB. 

A seleção será mediante entrevista entre 15 às 17h na antesala da Direção do CCM no dia 

de quarta-feira, 07/03/2018. 



Terapia Assistida por Animais: cães 

solidários 

MOISÉS DIOGO DE LIMA Poderão participar quaisquer estudantes de cursos de graduação da UFPB. 

A seleção será mediante entrevista entre 15 às 17h na antesala da Direção do CCM no dia 

de quarta-feira, 07/03/2018. 

Rodas de conversa com pais e 

cuidadores: trocando saberes para o  

cuidado dos bebês 

ELEONORA RAMOS DE 

OLIVEIRA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

CONSCIENTIZAÇÃO E 

PROMOÇÃO DE QUALIDADE 

DE VIDA EM PACIENTES 

TABAGISTAS 

ELIAURIA ROSA MARTINS Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

O CUIDADO EM TRAUMA 

ANCORADO PELA POLÍTICA 

NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO 

NO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA - PB 

ERNANI VIEIRA DE 

VASCONCELOS FILHO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

PROMOVENDO A 

CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA 

DA PSORÍASE E A MELHORA 

NA QUALIDADE DE VIDA DE 

SEUS PORTADORES- ANO 2018 

ESTHER BASTOS PALITOT A partir do 2 período. Alunos do curso de medicina, enfermagem, terapia ocupacional,  

ondontologia e pedagogia da UFPB. 5 vagas para membros externos (Outas IES). Seleção 

dia 06/03/2018 ás 11:30 h - Entrevista. Local: Sala do P4A CCM. 

Relaxar: consciência interior e 

cuidar em saúde 

FELIPE PROENCO DE 

OLIVEIRA 

Ser aluno(a) da graduação de qualquer curso da UFPB; ter disponibilidade de horário. 

A seleção será no formato de entrevista, dia 02/02/2018 às 10:30h. 

Prevenção de infecções respiratórias 

oportunistas em pacientes com HIV 

FRANCISCO BERNARDINO 

DA SILVA NETO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO SOBRE OS 

FRANCISCO CHAVIER 

VIEIRA BANDEIRA 

- Serão selecionados seis (06) estudantes por teste de múltiplas escolhas, no dia 

07/03/2018, entre 8:00h e 11:00h, no CCM 

 



CUIDADOS COM O PÉ 

DIABÉTICO    

- O bolsista será selecionado pela maior nota, assim como os voluntários. Em caso de 

empate, pela maior média do curso e a seguir pela idade 

 

- O perfil do estudante é ter concluído o 5º período, ser estudioso e cumpridor de seus 

compromissos com a extensão, obedecendo as regras do Edital PROBEX 2018 da PRAC 

 

- O tema da prova: TRATAMENTO DO PÉ DIABÉTICO  

 

Bibliografias: Tratamento do pé diabético: Doenças Vasculares Periféricas, 5ª Ed Maffei. 

Cap. 178  

 

PROMOVENDO EDUCAÇÃO 

SOBRE O USO DE 

DISPOSITIVOS INALATÓRIOS 

NO HULW 

GEORGIA FREIRE PAIVA 

WINKELER 

A seleção do projeto será dia 06/03 às 10:30h através de entrevista. Na ocasião, procurar a 

docente na sede do Departamento de Promoção da Saúde (DPS) do CCM. 

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 

RESPIRATÓRIO NO ACESSO A 

MEDICAMENTOS E 

OXIGENOTERAPIA 

DOMICILIAR GARANTIDOS 

PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. 

GERLANIA SIMPLICIO DE 

SOUSA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Projeto de incentivo ao acesso à 

contracepção reversível de longa 

duração por mulheres usuárias do 

ambulatório de ginecologia 

GILKA PAIVA OLIVEIRA 

COSTA 

 Bolsista: será indicado; 

 Voluntários: serão selecionados mediante entrevista;  

 Os voluntários deverão ser alunos regulamente matriculados no curso de Medicina da 

UFPB que tenham cursado ou estejam cursando o módulo de Semiologia médica; não ser 

concluinte; e ter CRA maior que 7,0. 

 Data da entrevista: 07-03-2018 às 12h na sala 20 (3º andar do CCM); 



PROMOÇÃO DA 

OFTALMOLOGIA PREVENTIVA 

EM PACIENTES PORTADORES 

DE DOENÇAS CRÔNICAS 

HAROLDO DE LUCENA 

BEZERRA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Depressão na Residência Médica HEYDRICH LOPES 

VIRGULINO DE MEDEIROS 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Intervenção Precoce: Prevenção do 

Autismo 

JACICARLOS LIMA DE 

ALENCAR 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

CONSTRUÇÃO DE 

HABILIDADES NA RELAÇÃO 

ESTUDANTE-PACIENTE: 

MECANISMO DE 

HUMANIZAÇÃO NA PRÁTICA 

MÉDICA. 

JOSE GIVALDO 

MELQUIADES DE 

MEDEIROS 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA 

ATENÇÃO À MULHER NO 

CLIMATÉRIO 

JOSE GOMES BATISTA Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

A INTERIORIZAÇÃO DO USO 

DE DIU NA PARAÍBA 

JOSE LUIS SIMOES 

MAROJA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Partejar: produzindo cuidado 

humanizado no pré-parto e parto 

JULIANA SAMPAIO A seleção de voluntários já teve início e está sendo conduzida pela equipe do Projeto. O 

bolsista será via indicação da docente. 

Caduceus: Rede de Cuidado em 

Cardiologia Pediátrica e  

Perinatologia na Paraíba.   

JULIANA SOUSA SOARES 

DE ARAUJO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Aprender para Informar: 

contribuindo para a informação ao 

paciente em cuidados pré e pós-

KLECIUS LEITE 

FERNANDES 

Inscrições até dia 05/03/18, através do envio de e-mail para 

cuidadospreeposopufpb@outlook.com, com assunto “INSCRIÇÃO 2018” e contendo 

mailto:cuidadospreeposopufpb@outlook.com


operatórios histórico escolar. 

Requisitos: Ter sido aprovado na disciplina “MIV24 – Bases das Técnicas dos 

Procedimentos Cirúrgicos e Anestésicos”. 

Seleção: dia 09/03/18, às 11h45, pontualmente, em uma das salas CCM Gerais (2º andar), 

por meio de roda de conversa. 

Conteúdo exigido: Leitura do Projeto, disponível via Sigaa ou mediante solicitação por e-

mail. 

Busca-se proatividade e interesse pelo tema. 

Vagas para membros voluntários. 

Promoção de Saúde e Estratégias 

para Prevenção e Detecção Precoce 

do Câncer de Mama em Mulheres 

Atendidas no HULW 

LAKYME ANGELO 

MANGUEIRA PORTO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Projeto de educação permanente no 

manejo e promoção do aleitamento 

materno em um hospital Amigo da 

Criança e da Mulher 

LIANE CARVALHO VIANA Bolsista indicado pela docente 

Voluntários: estudantes de medicina do sexto período em diante 

Seleção por entrevista e CRE do discente 

Data seleção: 02/03 

Local: sala do DPG 

Hora: 8:30h 

ORIENTAÇÃO DIETÉTICA NO 

COMBATE À ANEMIA 

CARENCIAL 

LUIS FABIO BARBOSA 

BOTELHO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Promovendo Saúde Através do Uso 

Racional de Medicamentos. 

MAISA FREIRE CARTAXO 

PIRES DE SA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Envelhe-Ser: usando a educação 

permanente no cuidado integral a 

pessoa idosa. 

MANUELLA DE SOUSA 

TOLEDO MATIAS 

A seleção do bolsista do projeto será realizada mediante indicação e a seleção dos 

voluntários da extensão será por entrevista. 



Prevenção de perda auditiva  pelo 

ruido 

MARIA JOSE CLAUDINO 

DE PONTES 

Bolsista indicado pelo docente 

Educação em Saúde na 

Gastroenterologia 

MONICA SOUZA DE 

MIRANDA HENRIQUES 

Seleção de bolsista e voluntários. Indicação pela docente 

Assessoria de Extensão do Centro de 

Ciências Médicas: apoio às ações de 

promoção da extensão articuladas ao 

ensino e a pesquisa na formação 

médica 

PEDRO JOSÉ SANTOS 

CARNEIRO CRUZ 

Apenas seleção de candidatos a bolsistas. Os(as) estudantes interessados podem ser de 

qualquer curso de graduação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e ter 

disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais, obrigatoriamente nos períodos das manhãs, 

de segunda a sexta-feira, de 8 às 12h. 

 

Será realizada prova escrita no dia 05/03/2018, às 09h, na sala P1 do CCM, tendo como 

tema: a) a Política Nacional de Extensão Universitária; b) a Resolução Nº 3, DE 20 DE 

JUNHO DE 2014, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina e dá outras providências; c) o Plano Nacional de Extensão Universitária; d) 

o livro "Extensão, Saúde e Formação Médica", disponível no endereço 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/menu/ensino/extensao .  

 

PRÁTICAS DE APOIO ÀS AÇÕES 

DE EDUCAÇÃO POPULAR NOS 

ESPAÇOS DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (SUS): 

APRIMORANDO A FORMAÇÃO 

DE ATORES E A 

SISTEMATIZAÇÃO DE 

EXPERIÊNCIAS 

PEDRO JOSÉ SANTOS 

CARNEIRO CRUZ 

Seleção de bolsista e voluntários com indicação pela docente 

Práticas de Cuidado RICARDO DE SOUSA 

SOARES 

Critérios de seleção de extensionistas voluntários: Ser aluno(a) da graduação de qualquer 

curso da UFPB; ter disponibilidade de horário nas quartas à partir das 15h e outro turno 

na semana; A seleção será no formato de entrevista, no dia 02/02/2018 às 10h30. 

 



INCENTIVO E ACESSO À 

CONTRACEPÇÃO REVERSIVEL 

DE LONGA DURAÇÃO COMO 

RECURSO À PREVENÇÃO DE 

GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA. 

RIEVANI DE SOUZA 

DAMIAO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

PREVENÇÃO DE PNEUMONIA 

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 

MECÂNICA NO ÂMBITO DOS 

CUIDADOS INTENSIVOS   

RILVA LOPES DE SOUSA 

MUNOZ 

Seleção de bolsista e voluntários. Indicação pela docente. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA EM 

ONCOLOGIA CLÍNICA E 

CIRÚRGICA  - PROJETO ECOCC 

-   

THIAGO LINS DA COSTA 

ALMEIDA 

Seleção para: 1(um) bolsista e 2(dois) voluntários 

Prova escrita e Entrevista 

Fonte: http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/estimativa-2018.pdf 

www1.inca.gov.br 

www1.inca.gov.br 

Tiragem: 3.000 exemplares Elaboração, 

distribuição e informações MINISTÉRIO 

DA SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DE 

CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA 

SILVA (INCA ... 

  

Data: 07/03/18 

Hora: 17:40h 

Local: 2 andar - CCM 

  

Pré-requisito para bolsista: integrar a Oncoliga 

 

PRIMEIRO ATO: SUPORTE THIAGO LINS DA COSTA Seleção para: 1(um) bolsista e 2(dois) voluntários 

http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/estimativa-2018.pdf
http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/estimativa-2018.pdf
http://www1.inca.gov.br/


PALIATIVO NO CUIDADO 

ONCOLÓGICO 

ALMEIDA Prova escrita e Entrevista 

Fontes: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliat

ivos 

 

INCA - CÂNCER - Tratamento 

www2.inca.gov.br 

Cuidados paliativos Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em conceito 

definido em 1990 e atualizado em 2002, 

"cuidados paliativos consistem na 

assistência ... 

 

http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/o-que-sao/ 

O que são Cuidados Paliativos - Academia 

Nacional de ... 

paliativo.org.br 

Proteger. Esse é o significado de paliar, 

derivado do latim pallium, termo que 

nomeia o manto que os cavaleiros usavam 

para se proteger das tempestades pelos ... 

  

Data: 07/03/18 

Hora: 17:40h 

Local: 2 andar - CCM 

  

Pré-requisito para bolsista: Aprovado ou em curso no MOCP8 

Partejar - Promovendo o cuidado 

humanizado a puérperas e bebês 

TIAGO SALESSI LINS Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos
http://www2.inca.gov.br/
http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/o-que-sao/
http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/o-que-sao/
http://paliativo.org.br/cuidados-paliativos/o-que-sao/
http://paliativo.org.br/


CAPITAL SAÚDE: VETOR 

BÁSICO NA EDUCAÇÃO E NO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO 

VIRGINIA ANGELA 

MENEZES DE LUCENA E 

CARVALHO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

Ações de apoio ao Fórum 

Paraibanos em Defesa do SUS. 

WLADIMIR NUNES 

PINHEIRO 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

HULW 

DISPOSITIVO INTRAUTERINO 

NO PÓS-PARTO IMEDIATO E 

PÓS-ABORTAMENTO 

AURELIANA BARBOZA 

DA SILVA 

Docente coordenador(a) não enviou à Assessoria de Extensão os critérios de seleção. 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PRÓ – REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 

ASSESSORIA DE EXTENSÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 
ANEXO II – FICHA DE PRÉ INSCRIÇÃO DO DISCENTE 

 

DADOS DO CANDIDATO A BOLSISTA E VOLUNTÁRIO  

PARA PROBEX 2018 

 

 

Matrícula: 

CPF: 

Nome: 

Nascimento:                                           Sexo: 

Curso: 

Centro: 

Aluno Carente: 

 

Banco (nome): 

Agência:                                  Operação:                              Conta-corrente: 

 

Endereço: 

Bairro 

Cidade:                                                       Estado:                        Cep: 

Celular: 

E-mail:  

 

Experiência em atividade de extensão ? (   ) SIM (   ) NÃO 

Bolsista (   ) SIM (   ) NÃO, Voluntário (   ) SIM (   ) NÃO 

 

Em caso afirmativo, informe o nome do projeto e coordenador: 

________________________________________________________________ 

 

Justifique seu interesse em participar de um projeto de extensão? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


