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O Projeto "Boca Boca Saudável" da Universidade Federal de Pelotas, torna público que estão abertas as 
inscrições para a seleção de acadêmicos voluntários do curso de psicologia. O projeto tem por objetivo 
implementar ações de promoção da saúde voltadas para crianças de zero a cinco anos de idade cadastradas 
em duas Unidades Básicas de Saúde de Pelotas (Sítio Floresta e União de Bairros). É um projeto 
multidisciplinar que envolve as áreas de odontologia, nutrição e psicologia. A periodicidade do projeto 
é semanal e as atividades iniciam em Julho de 2017, com término previsto em Setembro de 2017. As 
ações previstas para este período incluem a avaliação psicológica das crianças (e responsáveis) e a 
realização de grupos de psicoeducação com famílias e crianças, a serem desenvolvidos nas Unidades 
Básicas de Saúde e respectivas comunidades. Os voluntários serão acompanhados por dois psicólogos do 
projeto (Thierry e Helena) e orientados pelas professoras Andreia Cascaes (dentista) e Luciana Quevedo 
(psicóloga). As horas de ensino, pesquisa e extensão serão contabilizadas de acordo com as horas 
efetivamente trabalhadas pelo aluno voluntário. Todos os participantes receberão certificado de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 
1. PERÍODO DE SELEÇÃO 
1.1. De 20/06/2017 a 26/06/2017. 

 
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 
2.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Psicologia da UFPel;  
2.2. Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no projeto; 
2.3. Dispor de do turno de quarta-feira à tarde livre; 
2.5. Entregar até dia 23 de Junho de 2017, o histórico escolar atualizado (disponível na Internet) e a ficha de 
inscrição em anexo.  
 
3. PROCESSO DE SELEÇÃO  
3.1. A seleção dos candidatos será feita pelas professoras Andreia Morales Cascaes e Luciana Quevedo, por 
meio de: 

3.1.1. Análise da ficha de inscrição e histórico escolar a ser entregue até dia 23 de Junho (eliminatório). 
3.1.2. Participar de uma entrevista que ocorrerá no dia 26 de Junho de 2017, em horário e local a ser 

definido com os candidatos (classificatório).  
 
4. NÚMERO DE VAGAS 
4.1. Duas (2) vagas  
 
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  
5.1. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 27 de Junho através de e-mail e no mural da Unidade de 
Saúde Bucal Coletiva. 

 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
6.1. Entre em contato com a professora coordenadora andreiacascaes@gmail.com ou ou pelo website do 
projeto: http://wp.ufpel.edu.br/bocabocasaudavel/ 
 
 

Prof.ª Andreia Morales Cascaes 
Coordenadora do projeto 
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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICO VOLUNTÁRIO - PROJETO BOCA BOCA 
SAUDÁVEL 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome completo: 

Email:                                                                                  Telefone: 

Semestre do curso: 

Já participou de atividade(s) ou projeto(s) de ensino, extensão ou pesquisa? Em caso afirmativo, 
qual(is)? 
 
 
 
 

No momento, está participando de atividade(s) ou projeto(s) de ensino, extensão ou pesquisa? Em 
caso afirmativo, qual(is) e em qual(is) horário(s)? 
 
 
 
 

Que qualidade(s) você apresenta que poderiam contribuir com este projeto?  

Qual(is) a(s) sua(s) expectativa(s) em relação à participação neste projeto? 
 
 
 

 

Disponibilidade de horários – marque com “x” ou indique os turnos que tem 
disponível para o projeto. OBS.: manhã ou tarde só valerá se o turno for inteiro 
(ex.: 8:00 às 12:00 ou 14:00 às 18:00). Às noites são destinadas para reuniões sobre 
o projeto, que ocorrem a cada 15 ou 20 dias. 
 

 SEG TER QUA QUI SEX SAB 

Manhã       

Tarde       

Noite       

 
 
Assinatura do candidato 
 
Pelotas, ___ de ____________ de 2017. 

 


