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COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE EXTENSÃO: PROGRAMA GRUPO LAÇO  

Edital n° 001/2019 

A Coordenação do Curso de Enfermagem, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

na conformidade do que dispõem o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem 

de 2015 e do Plano de Desenvolvimento Institucional de 2017-2022, torna pública a 

abertura torna público o edital para a seleção de alunos-voluntários para participação do 

Programa de Extensão “Grupo Laço” 2019, Primeira Edição, de acordo com as normas 

especificadas neste Edital. 

PROFESSOR-TUTOR VAGAS 

Valéria Pacheco Dias 06 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

1.1. A FACSUR, compreendendo a relevância para o processo ensino-aprendizado 

que as atividades de extensão oferecem, incentiva e apoia o desenvolvimento de 

programas extensionais junto à comunidade. O “Grupo Laço” propõe promover 

a educação em saúde segundo o calendário de cores do Ministério da Saúde e 

outras atividades relacionadas a saúde, fomentando, desse modo, o envolvimento 

do aluno na promoção de eventos, incentivando o espírito de equipe, organização 

e liderança entre os envolvidos. 

1.2. O presente Edital é referente a primeira edição do Grupo Laço, havendo este 

validade de 1 ano. 

1.3. SÃO OBJETIVOS DO PROGRAMA “GRUPO LAÇO”: 

1.3.1. Do Programa: 

a) Realizar atividades de educação em saúde mensais, de acordo com o calendário 

de cores do Ministério da Saúde e outros eventos relacionados a saúde; 

b) Fomentar a discussão dos temas propostos na comunidade acadêmica e local; 

c) Incentivar a participação da comunidade acadêmica na realização das atividades; 

d) Divulgar campanhas e ações centrais de política de promoção, prevenção e 

controle a agravos a saúde; 

e) Promover o incentivo e a motivação para o cuidado à saúde da comunidade 

acadêmica e local. 
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1.3.2. Corpo discente: 

a) Despertar interesse pela organização e participação de eventos; 

b) Estimular a realização atividades educativas factíveis e sensíveis à comunidade; 

c) Incentivar o protagonismo do aluno, na idealização e execução ações 

pertinentes a eventos; 

d) Promover atividades autossustentáveis. 

1.3.3. Professor-tutor 

a) Tutoriar as atividades do Grupo Laço; 

b) Propor ações e direcionamentos para execução de eventos; 

c) Estimular a realização de atividades autossustentáveis. 

2. SÃO CANDIDATOS AO PROGRAMA ALUNOS:   

a)  De cursos de graduação, regularmente matriculados nos cursos oferecidos pela 

FACSUR que apresentem coeficiente de rendimento ≥ 8.0; 

b) Cursando entre o segundo e oitavo período do curso de graduação em 

enfermagem; 

c) Não vinculado a outro Programa de Ensino, Pesquisa ou Extensão da FACSUR; 

d) Que não apresente desistência de Programa de Ensino, Pesquisa ou Extensão 

dentro um período de até 1 ano; 

e) Que não tenha sofrido sanção disciplinar; 

3. INSCRIÇÃO:   

1.1. Os candidatos terão que comprovar estarem quites com a Tesouraria e sem 

pendências em atividades anteriores do Programa.  

1.2. Declarar disponibilidade para dedicação ao Programa, com jornada de 8h horas 

mensais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado, a partir da data 

de início do programa, até o término;  

1.3. As inscrições ao Programa Grupo - Primeira Edição, deverão ser realizadas na 

Coordenação de curso, dias 20 a 27 de março de 2019, no horário do expediente, 

devendo o candidato, no ato da inscrição, apresentar, obrigatoriamente, os 

documentos abaixo, em uma via impressa, encadernados na seguinte ordem:  

a) Anexo A – Formulário de Inscrição, devidamente preenchido;  

b) Comprovante de matrícula e documento que comprove quitação na 

Tesouraria; 
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c) Todos os documentos acima citados devem ser encaminhados ao endereço 

eletrônico coor.enf.facsur@gmail.com, ou entregue pessoalmente na 

coordenação em via digital; 

4. SELEÇÃO 

1.4. A seleção será por meio de entrevista individual realizada por uma comissão 

professores do Curso de Enfermagem da FACSUR; 

1.5. As entrevistas individuais ocorrerá nos dias 4 de abril, de 15:00h às 17:30h e  6 

de abril de 7:30h às 11:00h; 

1.6. Serão critérios de avaliação na entrevista:  

a) Capacidade de resolução de problema levantado pela comissão; 

b) Habilidade de trabalho em equipe; 

c) Proatividade do entrevistado;  

d) Espírito investigativo; 

5. DAS SUBSTITUIÇÕES 

5.1. Alunos que descumpram as obrigações, desacatem o professor-tutor e/ou 

desrespeitem os colegas do grupo, serão desligados do projeto e substituído; 

5.2. As substituições deverão ser realizadas em um prazo de sete dias, a contar da data 

de aviso formal de desligamento; 

5.3. Não haverá obrigatoriedade de inclusão do aluno desistente em futuras 

publicações, fruto do Programa;  

6. AVALIAÇÃO FINAL 

6.1. Será critério de avaliação, a apresentação da frequência, devidamente preenchida, 

contabilizando 8h semanais (96 h), ao final do Programa (Anexo B). 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 

Enfermagem da FACSUR. 

 

Pinheiro, ______ de __________________ de ________. 

. 

 

____________________________________________ 

Prof. Msc. Valéria Pacheco Dias 

mailto:coor.enf.facsur@gmail.com
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Coordenadora do Curso de Enfermagem 
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ANEXO A 

 

 

EDITAL Nº ________, de _____ de _________ de  ________. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DO ALUNO 

Número de inscrição:______ 

Nome do Candidato: 

Matrícula: Data de Nascimento: 

RG: CPF: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

Curso: Turno: 

Unidade Curricular: Professor: 

 

Declaro que estou ciente das condições exigidas no Edital PROGRAMA DE EXTENSÃO: 

PROGRAMA GRUPO LAÇO, Edital n° 001/2019 

. 

 

Pinheiro, ______ de __________________ de ________. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 
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ANEXO B 

FREQUÊNCIA DE ALUNO-PESQUISADOR 

PROGRAMA GRUPO LAÇO DA FACSUR 

Voluntário(a): 

 

 Matrícula: Data de início  Data de término Carga-horária:  

(  ) 8 horas/mes 

Data  Turno Atividade Desenvolvida Assinatura do Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Pinheiro, ______ de __________________ de ________. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 

 

______________________________________ 

Professor-Tutor 
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______________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 

 

 


