
 

 
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM   

PROGRAMA EXTENSÃO ENFERMAGEM CUIDAR FAZ BEM (ADAB) 

  

EDITAL DE SELEÇÃO 2016.2 

  
 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1. A extensão Enfermagem Cuidar Faz Bem – ADAB propicia a inserção dos discentes de 

enfermagem no Ambulatório Docente-Assistencial da Escola Bahiana de Medicina (ADAB) 

– Brotas, com o objetivo de possibilitar a vivência de práticas no Centro Integrativo e 

Multidisciplinar de HTLV, nos ambulatórios de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

Hiperdia, Epilepsia e Neuro-Muscular.  

 

2. Este programa constitui-se em uma estratégia acadêmico-pedagógica e extensionista de 

caráter voluntário e, assim, o discente não receberá nenhum subsídio ou reembolso para a 

realização das ações previstas. 

 

3. A extensão tem por objetivos pedagógicos: 

 Desenvolver e estimular habilidades colaborativas para o desenvolvimento de trabalhos 

técnicos de planejamento multiprofissional com a Associação HTLVida e outras instituições 

não governamentais afins. 

 Vivenciar as responsabilidades inerentes aos trabalhos em equipe: pontualidade, 

proatividade, comunicação e cumprimento das atividades preconizadas; 

 Aprender a dar feedback de equipe objetivando o crescimento profissional; 

 Desenvolver habilidades interpessoais na comunidade para realizar intervenções grupais, de 

acolhimento e/ou de sensibilização com os cidadãos. 

 Desenvolver habilidades para o trabalho multiprofissional no atendimento das necessidades 

dos cidadãos atendidos no Ambulatório do ADAB; executando a consulta de enfermagem 

com aplicabilidade do processo de enfermagem. 

 

4. O processo de seleção a que se refere este edital será de responsabilidade dos professores 

responsáveis pelo programa e se constituirá nas seguintes fases: entrega de documentos e 

participação em dinâmica de grupo. 

 

5. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 27 (vinte e sete) vagas distribuídas entre 

estudantes do 5º ao 9º semestre de enfermagem, mediante comprovação de matrícula no 

semestre. 

 

6. A duração deste programa será de um ano, exceto para os discentes do 9º semestre em fase 

de conclusão do curso que contabilizará seis meses.  

 

7. As vagas remanescentes serão preenchidas considerando o banco de reserva dos aprovados 

de acordo com a ordem de classificação ou com o discente que deseje migrar de ambulatório  



 

 

8. Desde que já tenha concluído as atividades do semestre em curso e caso haja vacância no 

ambulatório desejado. 

 

 
 

II. METODOLOGIA DE TRABALHO: 

 

1. A extensão Enfermagem Cuidar Faz Bem, será desenvolvida nas dependências do ADAB 

– Brotas, com a projeção descrita abaixo: 

 

Dias da semana 
Total de 

acadêmicos 
Ambulatório Horário 

Semestre em 

curso 

Terça-feira 6 Centro de HTLV 13h30 a 17h30 
5º, 6º, 7 º, 8 º, 

9º 

Terça-feira 6 HIPERDIA 13h30 a 17h30 
5º, 6º, 7º, 8º, 

9º 

 

 

 

Quarta-feira 

 

 

 

5 

Saúde da Mulher 

(abordagem 

sindrômica, 

prevenção ao câncer 

de colo uterino, saúde 

sexual e reprodutiva) 

 

 

 

13h30 a 17h30 

 

 

 

6º, 7º, 8º, 9º 

Quinta-feira 3 
Ambulatório de 

epilepsia 
8h a 12h 8º e 9º 

Quinta-feira 3 Centro de HTLV 13h30 a 17h30 
5º, 6º, 7º, 8º, 

9º 

Sexta-feira 4 Neuromuscular 13h30 a 17h30 
5º, 6º, 7º, 8º, 

9º 

Total de vagas  27 xxx xxx xxx 

 

  

2. A carga horária semanal corresponde a 10 horas de atividades preconizadas no Programa de 

Extensão, sendo que quatro delas serão presenciais no ambulatório e seis destinadas a 

atividades de estudos, planejamento e avaliação.  

2.1 – Não é permitido ao discente assumir atividades da extensão no horário do Estágio 

Curricular Supervisionado, grupos de pesquisa e outros que impactem no 

cumprimento da carga horária do Cuidar faz Bem. 

 

3. Os discentes, sob a supervisão do docente, realizarão as atividades preconizadas na 

extensão, mediante programação prévia: 

 

3.1. Vivências no campo do processo de Gestão em Saúde e Ações gerenciais: 

3.1.1. Elaboração de fluxos, de rede de referência e contrarreferência do cronograma e 

escala de atividades. 

3.1.2. Elaboração e inserção dos protocolos do Ministério da Saúde para os programas. 

3.1.3. Avaliação dos serviços por meio de indicadores. 

3.1.4. A atividade de produto final do programa será a elaboração de um relatório referente 

a uma das de atividades desenvolvidas na extensão. 

 

 



 

3.2. Ações Assistenciais: 

3.2.1. Programa de prevenção e cuidados paliativos no Centro Multidisciplinar de HTLV, 

onde serão desenvolvidas as consultas de enfermagem, acolhimento em sala de espera, 

capacitação para o autocuidado e referência para outros serviços no âmbito do ADAB e 

extramuros; 

3.2.2. Consulta de enfermagem em saúde sexual e saúde reprodutiva com referência para o 

ambulatório de ginecologia para inserção de DIU-TCU no ADAB; 

3.2.3. Consulta de enfermagem na prevenção ao câncer de colo de útero – exame 

Papanicolaou com abordagem sindrômica e referências para outras unidades do ADAB e 

extramuros; 

3.2.4. Consulta de enfermagem aos clientes com diabetes mellitus e hipertensão arterial 

sistêmica. Serão desenvolvidas atividades de acolhimento em sala de espera, capacitação e 

incentivo para o autocuidado na prevenção objetivando resultados concretos e mensuráveis. 

Ênfase e estímulo do paciente para o seguimento do tratamento (adesão) e o autocuidado em 

todos os encontros programados. 

3.2.5. Consulta de enfermagem e acompanhamento dos pacientes cadastrados no 

Ambulatório de Doenças Neuromusculares, com ênfase na esclerose lateral amiotrófica e 

DM de Duchenne. Serão desenvolvidas atividades de acolhimento dos pacientes e da 

família; orientações acerca do tratamento e acompanhamento clínico, orientações sobre o 

cuidado diário relacionado com a dependência do paciente. 

 3.2.6. Consulta de enfermagem, encaminhamentos, orientações e acompanhamento das 

mulheres em idade fértil cadastradas no Ambulatório de Epilepsia. Será realizado o 

acolhimento dos pacientes e da família através de atividades educativas de promoção à 

saúde e prevenção de doenças. 

 

3.3. Ações de promoção de saúde e prevenção de doenças: 

3.3.1. Implantação de grupos de qualidade de vida e promoção da saúde; realização de 

atividades de educação permanente intra e extramuros; 

3.3.2. Participação em eventos ligados aos programas dos ambulatórios; 

3.3.3. Organização e participação na Feira de Saúde Cuidar Faz Bem; 

3.3.4. Participação em eventos científicos da Bahiana; 

3.3.5. Desenvolvimento de atividades na Associação HTLVida e outras associações afins, 

3.4. Ações de Educação Continuada na Extensão: 

3.4.1. Participação nas sessões clínicas nos ambulatórios para discussão dos casos. 

 

III. FREQUÊNCIA 

No fim do programa, o estudante terá direito ao certificado de participação, desde que apresente a 

frequência de 100%. A carga horária mínima estabelecida para conclusão do período do projeto 

será de 100 horas (semestrais).  Caso haja remanejamento ou suspensão das atividades de campo, 

será instituída, pelos docentes, a realização de atividade acadêmica substitutiva.  

 

Os discentes aprovados iniciarão as atividades no ADAB a partir do dia 16 de agosto de 2016, 

considerando os dias e turnos de cada ambulatório. 

 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

1. Período de inscrição: 18 a 30 de julho de 2016. Para a participação neste processo, não é 

necessário o pagamento de taxas. 



 

2. A seleção ocorrerá no dia 2 de agosto de 2016 às 14h, na Unidade Acadêmica Cabula em sala a 

ser divulgada. 

3. Os discentes deverão preencher a ficha de inscrição, apresentar o comprovante de matrícula e 

histórico escolar, no ato da inscrição, a realizar-se na Secretaria da Pós-Graduação do Cabula. 

4. A seleção consistirá nas seguintes etapas: 

4.1 – Carta de intenção: o discente deverá explicitar os motivos para a participação no programa, 

as expectativas e como pretende contribuir. A carta deve ser redigida em próprio punho, datada, 

assinada e entregue no ato da inscrição. 

4.2 – Dinâmica de grupo: o discente participará de dinâmica de interação. Serão avaliadas nesse 

ínterim, a conduta do discente frente às vivências propostas. 

4.3 – Análise do histórico escolar: os professores responsáveis deverão verificar a compatibilidade 

das disciplinas cumpridas pelos discentes com a necessidade do programa. 

Obs: a definição do ambulatório no qual o discente irá atuar neste programa deverá 

considerar a opção informada na ficha de inscrição e as competências observadas nas 

demais etapas do processo seletivo. 

 

V. DISPOSIÇÕES FINAIS: Para maiores informações o estudante deverá entrar em contato com a 

Secretaria de pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão Cabula – Fone: (71) 3257-8206 ou 

através do e-mail: posgrad3@bahiana.edu.br. 

 

 

 

 

 
 

Salvador, 15 de julho de 2016. 

 

Cristiane Magali dos Santos Freitas 

Coordenadora do curso de graduação em Enfermagem 

 

Aidê Nunes da Silva 

Coordenadora do Programa de Extensão “Enfermagem Cuidar Faz Bem” – ADAB 
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