EDITAL DE VAGAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR N. 03/2018

A Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade Integrada de Santa Maria
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público que estão abertas as
inscrições para atuação nas Atividades Complementares de Pesquisa e de Extensão, para
os acadêmicos do Curso de Enfermagem, conforme a Resolução1 12/2017. A Seleção
Pública e as matrículas serão realizadas no semestre 2019/01, conforme disponibilidade de
vagas a seguir:
ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE EXTENSÃO
Professor(es)

Aline Wachholz
Daiany Saldanha da
Silveira Donaduzzi
Priscila K. Assumpção

Soila A. Monte Blanco

Daiany Donaduzzi

1

Projeto
Título: Acompanhamento e educação em saúde de
adolescentes em situação de vulnerabilidade psicossocial
Objetivo: Este projeto de extensão tem como objetivos
identificar as situações de vulnerabilidade psicossociais do
adolescente inserido em um lar de acolhimento infantojuvenil, realizar ações que atendam às necessidades
identificadas em relação ao adolescente, executar
estratégias que visem o acolhimento. e implementar ações
de educação em saúde para os adolescentes que estão
vinculados a este serviço.
Requisitos: Dias: Segunda de tarde e sexta de manhã
Alunos a partir do 4º semestre do Curso de enfermagem e
alunos a partir do 7º semestre do Curso de Psicologia.
Nº de horas: 54
Título: Laboratório-Escola: Uma experiência inovadora
pedagógica em valores e práticas em Educação em Direitos
Humanos, a Sustentabilidade e a Cultura de Paz
Objetivo: Promover atividades junto a comunidade escolar e
familiares com vistas na melhoria da qualidade de vida,
considerando as diferenças sociais, culturais e econômicas,
atuando nos seguintes eixos orientadores: Educação em
Direitos humanos, a Sustentabilidade e a Cultura de Paz
Requisitos: Horário previsto de reunião
Nº de horas: 54
Título: Extensão acadêmica no Programa Saúde na Escola.
Objetivo: Desenvolver ações dos componentes I e II do
Programa Saúde na Escola, a fim de contribuir para a
formação integral dos estudantes por meio de ações de
promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública
de ensino.
Requisitos: Dias: Quarta manhã e sexta de tarde;
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Alunos a partir do 4º semestre do Curso de enfermagem e
alunos a partir do 7º semestre do Curso de Psicologia
Nº de horas: 54

Daiany S. S.
Donaduzzi
Aline Wacholz

Daiany Donaduzzi

Título: Alimentação saudável e prevenção de obesidade em
escolares menores de 10 anos
Objetivo: Identificar crianças menores de 10 anos em
condição de sobrepeso e obesidade matriculadas nas
escolas da rede municipal de ensino, localizadas nas áreas
de atuação de práticas e estágios dos alunos da FISMA.
Requisitos: Dias: terça, quinta de manhã;
Alunos a partir do 3º semestre do Curso de enfermagem
Nº de horas: 54

Danieli Bandeira
Elenir T. Rizzeti
Anversa
Steffani N. Dapper

Título: Ações interdisciplinares de planejamento e avaliação
em saúde.
Objetivo: possibilitar aos acadêmicos de administração e
enfermagem o conhecimento acerca da importância da
utilização de indicadores para o planejamento
Requisitos: Alunos de administração e enfermagem a partir
do 4º semestre, com disponibilidade de horário no turno da
tarde.
Nº de horas: 54

Elenir T. Rizzeti
Anversa
Gisela Cataldi Flores
Paula A. Maldonado

Título: Território: Uma estratégia de organização na atenção
primária da saúde
Objetivo: Realizar a organização do processo de trabalho
das Estratégias Saúde da Família Bela União e Lídia através
do Diagnóstico situacional em saúde
Requisitos: Alunos do 1º e 2º semestre, com disponibilidade
no turno da tarde
Nº de horas: 54

Gisela C. Flores
Lara Rocha

Priscila Assumpção
1

Título:.Educação em saúde com vistas à promoção da
cidadania das mulheres catadoras.
Objetivo: Desenvolver ações educativas com mulheres
catadoras de material reciclável da associação ARSELE
com vistas à construção da cidadania.
Requisitos: Dias: Sexta manhã e tarde
Alunos a partir do 3º semestre do Curso de enfermagem e
alunos a partir do 7º semestre do Curso de Psicologia
Nº de horas: 36

Título: Envelhecimento populacional: Uma responsabilidade
de todas as gerações
Objetivo: Conscientizar os participantes acerca da
corresponsabilização pelo envelhecimento populacional.
Requisitos: Terça-feira de manhã ou terça-feira de tarde.
Alunos a partir do 3º semestre
Nº de horas: 54
Título: Capacitação de multiplicadores para atuar no espaço

23

10

20

30

20

30

Resolução 12/2017 - regulamenta a oferta das Atividades Complementares de Iniciação Científica e de
iniciação da Extensão no âmbito dos cursos de graduação da Faculdade Integrada de Santa Maria Ltda –
FISMA.

Cleci Piovesan
Márcia Migliore

Simone Xavier Moreira
Daiany Donaduzzi

escolar em relação à saúde do adolescente.
Objetivo: Capacitar multiplicadores para atuar no espaço
escolar com vistas a atender demandas identificadas em
relação a saúde do adolescente pelo corpo docente da
escola. Elaborar material informativo sobre a saúde do
adolescente.
Requisitos: Quintas-feiras no horário das 16:00 às 18:00.
Alunos entre o 6º e 9º semestre
Nº de horas: 54
*Título: Educação em saúde para a juventude: os desafios
da educação sexual em meio escolar
Objetivo: Realizar atividades de educação sexual em turmas
de ensino fundamental (a partir do quinto ano) e médio das
escolas da cidade de Santa Maria como medida de redução
de danos relacionados à gravidez precoce, ao assédio sexual
e as DSTs aos adolescentes e jovens
Requisitos: À combinar com o professor
Nº de horas: 36

15

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE PESQUISA
Hilda Freitas
Denise Conterato
Gisela Flores

*Título: Fatores que interferem na no contexto de vida das
pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis.
Objetivo:Identificar os fatores que interferem no contexto de
vida das pessoas em condições crônicas de saúde não
transmissíveis nas diferentes fases do seu desenvolvimento
Requisitos: Alunos a partir do 3º semestre
Nº de horas: 54

Sandra M. S. Schmidt
Elenir Anversa
Fabiana Monteiro
Herton Gilvan C.
Goerch

*Título: Conhecimentos, atitudes e autocuidado dos
portadores de diabetes melittus tipo 2 nas ESF Kennedy e
Bela União.
Objetivo:Aplicar o instrumento sobre o conhecimento DKN-A
(Diabetes Knowledge Questionnarie), atitudes ATT-19
(Avaliar questões psicológicas e emocionais dos indivíduos
frente às estratégias de aprendizagem) e autocuidado QAD
(Avaliar aderência ao autocuidado nos diabéticos) para
portadores de Diabetes Melittus tipo 2 nas ESF Kennedy e
Bela União.
Requisitos: Alunos a partir do 4º semestre
Nº de horas: 54
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CURSO DE EXTENSÃO
Título: Grupo de Estudo: Desvendando a Fisiologia Humana
Objetivo: Desenvolver o estudo crítico da fisiologia humana.
Propiciar aos acadêmicos um espaço de estudos e
discussões a respeito da anatomia e da fisiologia humana.
Produzir materiais de discussões para rodas de conversas
Juliana Alves
10
com a comunidade acadêmica da enfermagem e psicologia.
Produzir artigos completos ou resumos expandidos a
respeito dos conteúdos abordados no grupo
Requisitos: Disponibilidade: terças-feiras à tarde.
Acadêmicos de enfermagem que obtiveram aprovação nas
1
Resolução 12/2017 - regulamenta a oferta das Atividades Complementares de Iniciação Científica e de
iniciação da Extensão no âmbito dos cursos de graduação da Faculdade Integrada de Santa Maria Ltda –
FISMA.

disciplinas de Anatomia Humana, Fisiologia dos Sistemas I e
Fisiologia dos Sistemas II.
Nº de horas: 36

Simone Xavier Moreira
Daiane Donaduzzi

Título: Curso de Extensão: Redação de Artigos Científicos
Objetivo: Capacitar os estudantes à elaboração de artigos
científicos adequados aos parâmetros acadêmicos e à norma
culta da Língua Portuguesa.
Requisitos: Alunos a partir do 4º semestre
Nº de horas: 36
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*Horário dos encontros presenciais a ser combinado com o Professor Responsável pelo
projeto, considerando as atividades extraclasse.
1. INSCRIÇÕES
De 11 a 21 de dezembro de 2018, das 8h às 12h e das 14 às 21h na Secretaria
Geral.

2. REQUISITOS
- O aluno deverá estar matriculado e assíduo a partir do segundo semestre do Curso
de Administração e ou Gestão Comercial;
- Realizar inscrição no período divulgado;
- Comprometer-se a dedicar até 02 horas semanais no desempenho das Atividades
Complementares de Pesquisa;
- Comprometer-se a dedicar até 03 horas semanais no desempenho das Atividades
Complementares de Extensão.

3. OBSERVAÇÃO
Acadêmicos do PROUNI/PROIES com atividades complementares obrigatórias
integralizadas, não poderão participar do projeto com o benefício da bolsa parcial/integral.

4. DOCUMENTAÇÃO
No ato da inscrição, os alunos deverão apresentar a ficha de inscrição preenchida.

5. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados será realizada no dia 04/01/2019.
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6. CONSIDERAÇÕES GERAIS
É reservado a coordenação do curso o não oferecimento do projeto que não tiver
suas vagas preenchidas. O aluno que optar por um destes projetos em primeira opção,
poderá ser remanejado para o projeto escolhido em segunda opção.

Santa Maria,10 de dezembro de 2018.

Profª Drª Hilda M. B. de Freitas
Coordenação do Curso Enfermagem
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