MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PROJETO DE EXTENSÃO: "BOCA BOCA SAUDÁVEL"
EDITAL PARA SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS VOLUNTÁRIOS
O Projeto de extensão "Boca boca saudável" da Universidade Federal de Pelotas, torna público que
estão abertas as inscrições para a seleção de extensionistas voluntários. 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). São ações previstas:
visitas domiciliares, atividades de educação em saúde nas Unidades Básicas de Saúde e acompanhamento
de atendimento clínico odontológico das crianças nas Unidades Básicas de Saúde. A periodicidade do
projeto é semanal e terá início em Julho de 2016, com término previsto em Dezembro de 2016. Os
extensionistas deverão providenciar por conta própria meio de deslocamento até os locais de prática. As
horas de extensão serão contabilizadas de acordo com as horas efetivamente trabalhadas pelo aluno
voluntário. Todos os participantes receberão certificado.
1. PERÍODO DE SELEÇÃO
1.1. De 20/06/2016 a 01/07/2016.
2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
2.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Odontologia da UFPel, ter cursado ou estar
cursando a disciplina de USBC I.
2.2. Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades previstas no projeto de extensão.
2.3. Dispor de pelo menos um turno livre em turno integral (manhã ou tarde) durante a semana,
preferencialmente, na sexta-feira à tarde.
2.4. Participar obrigatoriamente de uma orientação sobre o projeto para explanação das atividades a serem
desenvolvidas, no dia 28 de Junho de 2016, às 18 horas, na sala 402B da Unidade de Saúde Bucal Coletiva,
no 4ª andar da Faculdade de Odontologia – UFPel.
2.5. Entregar até dia 01 de Julho de 2016, o histórico escolar atualizado (disponível na Internet) e a ficha de
inscrição na Secretaria do Curso de Odontologia, na Faculdade de Odontologia, no horário das 8:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:00 horas. OBS.: A ficha de inscrição será disponibilizada no dia da orientação.
2.6. Participar de uma entrevista que ocorrerá no dia 05 de Julho de 2016, a partir das 16:00 horas, na sala
402B da Unidade de Saúde Bucal Coletiva, no 4ª andar da Faculdade de Odontologia – UFPel.
O horário da entrevista de cada aluno será enviado por email.
3. PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1. A seleção dos candidatos será feita pela Professora Andreia Morales Cascaes, por meio de:
3.1.1. Presença na orientação sobre o projeto no dia 28 de Junho (eliminatório).
3.1.2. Análise da ficha de inscrição e histórico escolar a ser entregue até dia 01 de Julho (classificatório).
3.1.3. Entrevista no dia 05 de Julho (classificatório).
4. NÚMERO DE VAGAS
4.1. Oito (8) vagas.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
5.1. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 06 de Julho de 2016 através de e-mail e no mural da Unidade
de Saúde Bucal Coletiva.
6. OUTRAS INFORMAÇÕES
6.1. Entre em contato com a coordenadora do projeto por meio do e-mail andreiacascaes@gmail.com.

Prof.ª Andreia Morales Cascaes
Coordenadora do projeto

