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A coordenação do Centro de Atenção às Juventudes (CAJU) comunica que estão abertas as 

inscrições para seleção de estudantes para participação no Programa de Extensão Grupo 

Corpo Vivo: práticas e vivências corporais, edição 2017.2. 

 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e vivências corporais, é uma das atividades 

desenvolvidas pelo Centro de Atenção às Juventudes (CAJU), que é um centro de serviços 

vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) 

que visa constituir uma comunidade em rede para promoção da saúde mental das juventudes da 

cidade do Salvador. 

O processo de seleção a que se refere este edital será de responsabilidade da professora 
Simone Passos, responsável pelo Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e vivências corporais e 
se constituirá nas seguintes fases: inscrição na secretaria, entrega de carta de intensão expondo 
o interesse em participar do grupo, e realização de entrevista com a professora Simone Passos, 
que acontecerá no dia 28 de agosto de 2017 das 14:00 ás 16:00 em local a ser divulgado.  

 
1. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 15 (quinze) vagas destinadas a 

estudantes dos diversos cursos de saúde da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública, desde que estejam regularmente matriculados. 

 
2. As atividades acontecerão no período de 28/08/2017 a 13/11/2017. Nas segundas-feiras 

das 14:00 ás 16:00.  
 

3. As vagas remanescentes serão preenchidas considerando o banco de reserva dos 
aprovados de acordo com a ordem de classificação. 

 
 
II. METODOLOGIA DE TRABALHO: 
 

4. O Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e vivências corporais será desenvolvido 
na sala de grupo (301), em Brotas, conforme descrito abaixo: 

 

Dia da semana 
Total de 

estudantes 
Local Horário 

Semestre em 
curso 

Segunda-feira 
28/08/2017 a 
13/11/2007 

15 
Sala de grupo em 

Brotas (301) 
14h às 16h Todos 

 



 
  

5. Carga Horária: A carga horária semanal corresponde a 04 horas de atividades no 
Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e vivências corporais, sendo que duas (2) 
serão presenciais na sala de grupo em Brotas e duas (2) não presenciais destinadas a 
atividade de construção de diário de campo. 

5.1 – 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 Programa Grupo Corpo Vivo: 
práticas e vivências corporais. 

 
6. Descrição da atividade: Os membros do Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e 

vivências corporais participarão de atividades vivenciais em oficinais corporais 

fundamentadas na Análise Bioenergética. Essa atividade tem como proposta contribuir 

positivamente no desenvolvimento de consciência corporal e no cuidado de si, 

favorecem a identificação de padrões corporais e respiratórios desenvolvidos ao longo 

do tempo e auxiliam mudanças para formas de viver mais prazerosas e saudáveis. Além 

de contribuir com o (re)conhecimento de recursos internos que ajudem a promover a 

auto sustentação, a fim de atravessar as questões pertinentes a juventude e 

adolescência, auxiliando na construção de identidade e autonomia.  

 

7. Objetivos:  

o Identificar o próprio padrão corporal e respiratório; 
o Perceber os pontos tensionais e sua relação com as emoções; 
o Conhecer e expandir o fluxo de energia corporal; 
o Aumentar a vitalidade; 
o (Re)conhecer/desenvolver recursos internos para manutenção da integridade 

física, mental e emocional. 
 

8. Certificação: No fim do programa, o/a discente terá direito ao certificado de 
participação, desde que apresente a frequência mínima de 75%. Caso haja 
remanejamento ou suspensão das atividades de campo, será instituída, pelos docentes, 
a realização de atividade acadêmica substitutiva.  

 
9. Seleção 

1. Período de inscrição: 01 a 26 de agosto de 2017.  
2. A seleção ocorrerá no dia 28 de agosto de 2017 das 14 às 16h, na Unidade 

Acadêmica Brotas 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. 
4. A seleção consistirá nas seguintes etapas: 
4.1 – Carta de intenção: o/a 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– Entrevista Individual: nessa etapa o discente participará de entrevista 
individual com a coordenadora do Programa Grupo Corpo Vivo: práticas e vivências 
corporais na qual serão tratados assuntos referente ao Programa.  

 
Obs. A participação em todas as etapas é indispensável para seleção do candidato.  

 
 
Salvador, 17 de julho de 2017. 
 
Fábio Giorgio Azevedo 
Coordenador – Centro de Atenção às Juventudes 
 
Simone Cardoso Passos 
Professora responsável 


