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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CHAMADA Nº 06/2017
PROJETO DE EXTENSÃO INTERVENÇAO PRECOCE AOS BEBÊS COM
MICROCEFALIA

PROCESSO SELETIVO 2017
O Projeto de extensão intervenção precoce aos bebês com microcefalia,
torna público pelo presente edital que estão abertas as inscrições para o
ingresso de monitores para atuarem junto aos preceptores na atenção aos
bebês com microcefalia. O Projeto é coordenado pela Profa. Ma. Flávia
Calheiros, pertencente ao Núcleo de Atenção a Saúde Materno Infantil e do
Adolescente- NUSMIADE.
Disposições Preliminares
O Processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da
Coordenação do Projeto, obedecidas às normas deste Edital. Serão ofertadas
9 vagas para os estudantes dos cursos de saúde da UNCISAL, Fisioterapia,
Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.
Os acadêmicos selecionados irão desenvolver atividades de atenção
aos bebês com microcefalia junto aos preceptores.

Resumo do Projeto de Extensão
Este projeto está vinculado a Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL,
desenvolvido pelas Profas do NUSMIADE e profissionais de saúde do CER IIIUNCISAL do curso de Terapia Ocupacional (Profa. Flávia Calheiros, Profa.
Rosana Cavalcanti, Profa. Charlene Alexandre, Profa. Maria de Fátima e
Profa. Emanuele Souza, Fisioterapia (Profa. Clarissa Cotrim) e Fonoaudiologia
(Profa. Marisa Canuto).

A ação tem como finalidade intervir através de uma abordagem centrada
na família, na estimulação precoce dos bebês diagnosticados com microcefalia
que podem estar associado à infecção pelo zika vírus com objetivo de realizar
avaliação, triagem e acompanhamento desses bebês até o terceiro ano de
vida, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor decorrente de
microcefalia. O projeto tem como objetivos específicos:
 Realizar triagem/avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor dos
bebês diagnosticados com microcefalia;
 Discutir casos clínicos com os acadêmicos;
 Elaborar relatórios para equipes multiprofissionais;
 Realizar orientações à família de maneira individual ou grupal,
dependendo da demanda;
 Envolver a família no processo, atuando como agente transformador;
 Confeccionar recursos de estimulação sensório-motora de baixo custo
para ser utilizado no domicílio atuando no contexto real da criança;
 Elaborar um programa de estimulação para cada bebê podendo ser
realizado no domicílio, com supervisões periódicas ou no centro
especializado em reabilitação a depender de cada caso;
 Desenvolver estudos sobre a temática abordada.
Inscrições
Poderão se inscrever acadêmicos dos cursos de Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia e Fisioterapia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas desde que atendam os seguintes requisitos:
 Estar cursando no mínimo o segundo ano dos cursos mencionados
acima;
 Ter disponibilidade de horário compatível com o preceptor (VER ANEXO
I);
 Ter disponibilidade de participar das reuniões e grupos de estudos que
acontecerão no período da noite, 1 (uma) vez ao mês;
Para se inscrever, os candidatos devem enviar para o email
inscricaoprojetomicro@gmail.com no período de 21/03/2017 a 24/03/2017 os
seguintes documentos em formato PDF:
 Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO II);
 Cópia do comprovante de matrícula atestando que é aluno regular da
UNCISAL;
 Carta de intenção (ANEXO III)

Não serão aceitas inscrições com documentos que não estejam no formado
solicitado.
Seleção
A seleção será realizada constituída de duas etapas, a saber:
1ª etapa: Avaliação da Carta de Intenção (pontuação de 0-10 e peso 7); e
2ª etapa: Entrevista (pontuação de 0-10 e peso 3).
Na primeira etapa, será avaliada a capacidade de dissertação, o
interesse pela área infantil e a proposição de ações para o projeto.
Para a segunda etapa, somente serão convocados os candidatos que
atingirem uma pontuação mínima de 42 pontos na primeira etapa.
Serão disponibilizadas 9

vagas distribuídas de acordo com a

disponibilidade dos preceptores e ocorrerá da seguinte forma:
4 vagas para acadêmicos de Terapia Ocupacional
4 vagas para acadêmicos de Fisioterapia
1 vaga para acadêmico de Fonoaudiologia
Cronograma

Inscrições

21/03 a 24/03/2017

Resultado 1ª etapa (carta de intenção) e

28/03

convocação para a 2ª etapa (entrevista)
Entrevistas

29 e 30/03

Resultado Final

31/03

Início das atividades

03/04

Maceió, 17 de março de 2017

Profa Ma. Flávia Calheiros
Coordenadora do Projeto de Extensão
Profa. Ma. Emanuele Souza
Preceptora de Terapia Ocupacional
Profa. Esp. Rosana Cavalcanti
Preceptora de Terapia Ocupacional
Profa. Esp. Charlene Lays Alexandre
Preceptora de Terapia Ocupacional
Profa. Esp. Maria de Fátima Mascarenhas
Preceptora de Terapia Ocupacional
Profa. Esp. Clarissa Cotrim
Preceptora de Fisioterapia
Profa. Ma. Marisa Siqueira Brandão
Preceptora de Fonoaudiologia

ANEXO I
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

Curso

Horário

Terapia Ocupacional

Segunda-feira (manhã e/ouTerçafeira (Tarde) e/ou Quinta-feira
(manhã)
Quinta-feira (manhã)

Fonoaudiologia
Fisioterapia

Segunda-feira (manhã), Terça-feira
(manhã),
quarta-feira
(manhã)
quinta-feira (manhã) (pelos menos
duas manhãs duas horas )

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. NOME:
2. IDADE:
3. CURSO:
4. TELEFONE:
5. EMAIL:
6. DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO
Assinale os horários disponíveis compatíveis com o ANEXO I:
SEGUNDA
MANHÃ
TARDE

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

ANEXO III
CARTA DE INTENÇÃO

1.INTERESSES, PROPOSTAS DE AÇÕES E EXPECTATIVAS NO PROJETO

