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EDITAL N° 07/2017
INSCRIÇÕES DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR DE PROJETO DE EXTENSÃO

o COORDEN,ADOR DO CURSO DE PSICOLOGIA OA FACULDADE GUAIRACÁ, no uso de
suas atribuições e nos termos do que estabelece o Regulamento de Atividade Extensionista da Faculdade
Guairacá, abre inscrições para seleção de acadêmicos interessados em participar do projeto "Programa de
Acolhimento e Interconsultas no contexto da saúde: prática interdisciplinar em um programa de
extensão universitária nas Clínicas Integradas Guairacá", sob a orientação do professor Jonatan
Schmeider.

1. OBJETIVO DO PROJETO
O projeto de extensão teve seu início em 2015 e continuará neste ano de 2017, neste período atendeu

mais de 2500 pacientes. O projeto é interdi_sciplinar e fornecerá atendimento por meio de uma entrevista
semiestruturada anterior e posterior ao tratamento principal e, de acompanhamento aos usuários em
atendimento nas Clínicas Integradas, a partir do Convênio com o Sistema Único de Saúde. Configurará como
Projeto de Extensão Universitária, possibilitando um campo de formação aos acadêmicos, contato com a
realidade, desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, incentivo a pesquisa científica bem
como oferecer um acompanhamento dos usuários, os serviços desenvolvidos e uma relação de respeito ao
público quando se entende a importância de ouvi-los enquanto usuário de um serviço de saúde. O supervisor
realizará atividades de discussão, organização e planejamento das atividades junto aos acadêmicos, desta
forma a carga horária e o número de acadêmicos/voluntários apres.enta-se flexível.

2. NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
Serão ofertadas 15 vagas.
3. PERÍODO E HORÁRIO DE INSCRIÇÃO
Início em 15 de junho de 2017 e término em 15 de julho de 2017.
4. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
O estudante deve estar devidamente matriculado nos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e de Serviço Social, e oferecer disponibilidade para 8 hor:as
semanais, no período da Tarde.
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO
Apresentar uma Carta de Intenção (anexo) a ser entregue na Secretaria do Colegiado de Psicologia. Deve
conter informações como nome, período, telefone e disponibilidade dia e horário, e escrever sobre o interesse
em participar, ficha em anexo.
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão analisadas as cartas de intenção e os classificados serão convocados para reunião.
7. DATA E LOCAL DE REA.LIZAÇÃO DA SELEÇÃO
A reunião ocorrerá nas Clínicas Integradas em 26 julho de 2016.
8. DATA E LOCAL DO EDITAL DO RESULTADO
Será divulgado o resultado até dia 01 de agosto de 2017, no site da faculdade e nos murais da coordenação de
psicologia, e das Clínicas Integradas.
9. OBSERVAÇÕES
O descumprimento de qualquer um desses itens desclassificará o candidato. Em hipótese alguma haverá
revisãoJ ava~7u~;?"iP~ de recurso em qualquer etapa do 'processo selef' o.

4Ç)A4 ~~~~ ---'\tft:+--_~
/ Prof. Jonatan Schmelder n nior

/ Coordenador do Projeto

j
Rua XV de Novembro, 7050 ICentro ICEP85010-000 IGuarapuava - PR I Fone/Fax: (42) 3622-2000

Site: guairaca.com.br IE-mail: faleconosco@faculdadeguairaca.com.br

mailto:faleconosco@faculdadeguairaca.com.br

