
 

 

   
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO   

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA CENTRO 

DE ATENÇÃO ÀS JUVENTUDES (CAJU)   

   

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES PARA O   

PROGRAMA DE EXTENSÃO    

ZELANDO PELOS CUIDADORES DAS JUVENTUDES    

(Edição 2017.2)   

   
   

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

para seleção de estudantes para participação como monitores voluntários no Programa de Extensão 

Zelando pelos cuidadores das juventudes.   

    
   

   

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

   

1. O programa de extensão Zelando pelos cuidadores de adolescentes é destinado a cuidadores 

de jovens – profissionais de saúde, professores da rede pública de ensino, educadores e 

técnicos de ONG’s e projetos sociais, e/ou lideranças comunitárias. O programa propicia ainda 

a inserção de discentes dos diversos cursos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 

(EBMSP) os quais, os monitores apoiarão o desenvolvimento das atividades presenciais de 

formação e realizarão práticas de campo em conjunto com os participantes, em suas 

instituições de origem, junto a adolescentes e jovens.      

   

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

voluntário e, assim, os monitores não receberão nenhum subsídio ou reembolso para a 

realização das ações previstas.   

   

3. A extensão Zelando pelos cuidadores das juventudes tem por objetivos pedagógicos:   

   

• Estimular habilidades colaborativas para o desenvolvimento de trabalhos educativos com 

grupos multiprofissionais e multisetoriais;   

• Vivenciar as responsabilidades inerentes aos trabalhos em equipe: pontualidade, proatividade, 

comunicação e cumprimento das atividades preconizadas;   

• Aprender a dar e receber feedback de equipe objetivando o crescimento profissional;   

• Desenvolver habilidades interpessoais para realizar intervenções grupais, de acolhimento e/ou 

de sensibilização;    



 

 

• Desenvolver habilidades para o trabalho multiprofissional no 

acompanhamento a adolescentes e jovens atendidos pelos profissionais de saúde, professores 

ou técnicos participantes do curso;    

   

4. O processo de seleção a que se refere este edital será de responsabilidade do professor 

responsável pelo programa e se constituirá nas seguintes fases: entrega de uma carta de 

intenções e documentos e participação em dinâmica de grupo.   

   

5. O processo seletivo de monitores voluntários destina-se ao preenchimento de 8 (oito) vagas 

distribuídas entre estudantes da Bahiana que já tenham cursado o componente curricular 

Práticas Interprofissionais em Saúde (PIS-Programa Candeal), mediante comprovação de 

matrícula.   

   

6. A duração desse programa será de um ano.    

   

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

acordo com a ordem de classificação.   

   

   

II. METODOLOGIA DE TRABALHO:   

   

1. O programa de extensão Zelando pelos cuidadores das juventudes, será desenvolvido nas 

dependências da EBMSP, na Unidade Acadêmica de Brotas, com a projeção descrita abaixo:   

   

   

Dias da semana   Total   de 

monitores   

 Local      Horário   

Quarta-feira   TODOS   Prédio de aulas   

Campus Brotas   

   

–   17h30 a 21h30   

Qualquer   dia 

útil   

  DUPLAS   Prédio de aulas 

Campus Brotas   

–   Turno   

matutino ou   

vespertino             

(quatro horas)   

   

Total de vagas    

   

oito   

        

   

      

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

Programa de Extensão, sendo que quatro delas serão presenciais nos encontros do curso 

(quartas-feiras, 17h30 às 21h30), quatro horas presenciais para atividades em duplas (estudo, 

planejamento, avaliação, práticas de campo) e duas horas para estudo individual (quadro 

acima).    

   



 

 

2.1 – Não é permitido ao monitor assumir atividades da extensão no 

horário do Estágio Curricular Supervisionado, grupos de pesquisa e outros que 

impactem no cumprimento da carga horária do Zelando pelos cuidadores das juventudes.   

   

3. Os monitores, sob a supervisão do docente, realizarão as atividades preconizadas no 

programa de extensão, mediante programação prévia:   

   

3.1. Participação nos encontros semanais de formação para cuidadores de adolescentes 

e jovens   

   

3.1.1. Registro detalhado e sistematização de todos os conteúdos, demandas e discussões;   

3.1.2. Preparo e condução de dinâmicas de grupo para acolhimento, integração e construção 

de vínculos grupais;   

3.1.3. Vivência das atividades propostas ao grupo, participação nas discussões, acolhimento 

e encorajamento aos cuidadores;   

3.1.4. Avaliação das atividades desenvolvidas;   

3.1.5. Acompanhamento e colaboração direta com um subgrupo entre os participantes;   

3.1.6. A atividade de produto final da monitoria no programa será a elaboração e entrega de 

um diário de bordo (individual), além do registro completo do curso (grupal).   

   

3.2. Atividades em duplas de monitores (práticas de campo, estudo, planejamento, 

sistematização e avaliação)   

   

3.2.1. Estudo de artigos, textos, audiovisuais e elaboração de sínteses e propostas de sua 

aplicação na formação ou nas práticas de campo;   

3.2.2. Revisão dos registros elaborados durante o encontro e sua sistematização;   

3.2.3. Visitas às organizações (unidade de saúde, escola, ONG ou associação comunitária) em 

que os cuidadores de jovens e adolescentes atuam – com o intuito de realizar diagnóstico 

situacional, entrevista com os jovens/adolescentes, acompanhamento de atividades, 

multiplicação dos conteúdos trabalhados no curso, identificação de novas demandas e 

necessidades;    

3.2.4. Planejamento das atividades sob sua responsabilidade para os próximos encontros da 

formação.    

   

III. FREQUÊNCIA   

   

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

mínimo de 90% de frequência aos encontros de formação e 100% de frequência às práticas de 

campo programadas. 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, pelo docente, a realização de atividade acadêmica substitutiva.    

   

Os discentes aprovados iniciarão as atividades a partir do dia 30 de agosto de 2017.   

 

 

 

 



 

 

   

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO   

   

1. Período de inscrição: 7 a 21 de agosto de 2017. Para a participação neste processo, não é 

necessário o pagamento de taxas.   

2. A seleção ocorrerá no dia 23 de agosto de 2017 às 17:30 horas, 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 e entregar sua carta de intenção no ato da inscrição, a realizar-se na Secretaria da 

Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão de Brotas ou 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 

suas 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. Será avaliada nesse 

ínterim, a conduta do discente frente às vivências propostas.   

4.3 – Análise do histórico escolar e currículo Lattes: o professor verificará a compatibilidade das 

disciplinas cumpridas pelos discentes com a necessidade do programa.   

   

V. DISPOSIÇÕES FINAIS: para mais informações, o estudante deverá entrar em contato com a 

Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão no Cabula – Fone: (71) 3257-8206 ou 

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

   

   

   

Salvador, 7 de agosto de 2017.   

   

   

Fábio Giorgio Azevedo   

Coordenador do Centro de Atenção às Juventudes (CAJU)   

 

Feizi Masrour Milani   

Coordenador do Programa de Extensão “Zelando  pelos  cuidadores  de  adolescentes”   


