EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
PROGRAMA CANDEAL

1. Informações Gerais

2010.1

Esta proposta pretende inscrever e proporcionar aos estudantes dos cursos de Terapia Ocupacional,
Psicologia, Biomedicina, Odontologia e Enfermagem da Bahiana o aprendizado sobre a Promoção da
Saúde e a Educação em Saúde, mediante atividades práticas junto à comunidade, de caráter
multiprofissional e interdisciplinar/intercursos em diferentes locais do Distrito Sanitário de Brotas. Os
estudantes de Medicina são matriculados como componente curricular, a cada semestre de referência,
na disciplina Saúde Comunitária III; e Fisioterapia a seleção ocorreu em Edital 2009.2, por critérios
determinados pela Coordenação do Curso.
1. Objetivo
2.1. Geral
Vivenciar uma experiência concreta de Educação em Saúde na comunidade, incluindo o seu
planejamento, mobilização, organização, coordenação, facilitação, registro e avaliação.
2.2 Específicos
1. Promover de forma interdisciplinar, com estudantes dos diversos cursos da Bahiana, o conhecimento
específico e reconhecendo a complementaridade entre os diversos campos do saber;
2. Identificar demandas e necessidades da comunidade no que tange à prevenção de agravos e promoção
da saúde;
3. Elaborar e implementar plano de intervenção na comunidade centrado na Educação em Saúde;
4. Realizar acolhimento e trabalhos de grupo com o foco em Saúde;
5. Sensibilizar os participantes do Grupo de Educação em Saúde para a prática do autocuidado e o
exercício da cidadania;
6. Praticar as atitudes, valores e habilidades necessários para a relação profissional de saúde – paciente;
7. Valorizar o saber popular e as raízes históricas e culturais da comunidade.
8. Cronograma
•
•
•

Lançamento do Edital: 27/01/2010
Inscrição dos candidatos: 28/01/10 a 07/02/10
Local: Secretaria Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – Unidade de Acadêmica /Brotas e Unidade de

Acadêmica /Cabula
9. Duração e Prazos
O período de duração da atividade é de quatro meses, com início no mês de fevereiro, compondo uma
carga horária de 54/horas/semestre.
10. Abertura do Programa Candeal:
Data: 08 de fevereiro de 2010
Local: Unidade Acadêmica Brotas
Horário: 18 horas
10.1 “É imprescindível a participação do estudante no Seminário Interdisciplinar, na abertura,
quando haverá a 1ª etapa da Integração ao Programa e serão dadas as informações
sobre o seu acesso à comunidade. Lembramos que a presença do aluno já será
computada a partir desta data.”
11. Estudante Elegível
BIOMEDICINA → 6º semestre
ENFERMAGEM→ 4º semestre
FISIOTERAPIA→ Estudantes selecionados em edital do curso, 2009.2
MEDICINA→ 4º semestre, Disciplina Saúde Comunitária III, já matriculados
ODONTOLOGIA→ Estudantes do PET ou do 6º semestre
PSICOLOGIA→ 5º semestre
TERAPIA OCUPACIONAL→ 5º semestre
11.1 Nº de Vagas
Dias da

Nª Vagas

Total

Semana
ODONTO

PSICO

BIOMED

ENFER

TO

2ª

5

5

5

5

5

25

3ª

3

3

3

3

3

15

4ª

4

4

4

4

4

20

5ª

1

1

1

1

1

5

Total de vagas: 65

12. Horário e local das atividades
As atividades ocorrerão em um dia da semana, conforme a opção de grupo feita pelo aluno:

GRUPO

Professor(a)/Curso ao
qual está vinculado

2ª feira
Saúde da Criança

Celina Siquara
(Odontologia)

Escola de Educação Infantil Virgem Del
Almudeña (Candeal)

2ª feira :
Gestantes I

Maria Luiza Veiga
(Gestante)

IPERBA
(Brotas)

2ª feira
Grupo Doce Vida
(Diabéticos /Hipertensos)

Renata Roseghini

Ass. 9 de outubro
(Candeal)

2ª feira
Idosos II

José Henrique Aragão
(Fisioterapia)

Abrigo do Salvador
(Brotas)

2ªfeira
Saúde e Meio-ambiente

Sidney Santana
(Biomedicina)

PSF/Candeal

3ª feira
Anti-Tabagismo

Ubton Nascimento
(Psicologia)

PSF/Candeal

3ª feira
Adolescentes

Feizi Milani
(Medicina)

Colégio Luiz Viana
(Brotas)

3ª feira
Gestantes II

Andréa Ferraro
(Biomedicina)

ADAB (Centro Médico Docente
Assistencial da Bahiana .Brotas)

4ª feira
Idosos I

Emanuel Pereira
(Psicologia)

Casa Monte Alverne
(Candeal)

4ªfeira
Saúde da Mulher

Bruno Gil
(Medicina)

PSF/Candeal

4ª feira
Saúde e Qualidade de Vida

Cláudia Santana
(Enfermagem)

Engenho Velho de Brotas
(Local a ser divulgado)

Juliana Amaral
(Enfermagem)

Local a ser divulgado no dia do Seminário
de abertura

Eliana de Paula
(Medicina)

Paróquia de Brotas

4ª feira
Idosos
5ª feira
Grupo de Promoção da Saúde

(Biomedicina)

LOCAL

13. Coordenação
Profª. Maria Antonieta Nascimento Araújo.
14. Revogação ou Anulação do Edital
A qualquer momento, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte,
inclusive quanto aos recursos a ele alocados por decisão unilateral da Bahiana, por motivo de
interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
15. Informações Adicionais
a. A garantia da vaga no Programa será mediante a entrega da ficha de inscrição nos Núcleos de
Extensão da Bahiana( Unidades Acadêmicas Brotas e Cabula).
b. A reserva de vaga nos grupos seguirá a ordem de inscrição.
c. No ato da mesma o estudante pode registrar 02 (dois) grupos de sua preferência,
não sendo isso entretanto, garantia de vaga nesses grupos uma vez que esta será por ordem
de entrega da ficha de inscrição. Isso ocorrendo, o inscrito será matriculado em um grupo
com disponibilidade de vaga para o seu curso.

Profª. Kátia Nunes Sá
Coordenadora Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão

