PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES
PARA O PROJETO DE EXTENSÃO REDES CANDEAL
A coordenação do Programa Candeal comunica que estão abertas as inscrições
para seleção de participantes no Projeto de Extensão Redes Candeal.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Por meio das vivências nos grupos de Educação em Saúde do Programa
Candeal, percebe-se que os discentes despertam um olhar diferenciado sobre
os territórios, as complexidades que atravessam o processo saúde-doençacuidado e o importante papel dos diferentes atores, entre eles o profissional de
saúde, para constituição/ou fortalecimento das redes de atenção à saúde.
Dessa forma, muitas vezes identifica-se a necessidade de aprimoramento de
competências e habilidades com foco na saúde coletiva, principalmente
relacionadas a: trabalho em rede, intersetorialidade, escuta qualificada,
prevenção de doenças e agravos, promoção da saúde, gestão clínica do
cuidado.
Compreendendo o matriciamento, enquanto potência para desenvolvimento de
tais competências, esse projeto tem foco no apoio matricial aos grupos do
Programa Candeal a partir das seguintes dimensões:








Técnica: contextualização dos sujeitos e os processos de saúde-doençacuidado – quem é o sujeito, agentes de adoecimento, produção de saúde
e cuidado em suas diversas modalidades e saberes.
Pedagógica: compartilhamento de experiências, atualização teórica,
desenvolvimento de habilidades e competências comunicativas,
autogestão do conhecimento.
Afetiva: escuta compartilhada, acolhimento, fortalecimento de vínculo,
trabalho em equipe, identificação de atitudes e/ou comportamentos
pessoais/profissionais (individuais ou coletivas) que dificultam ou
favorecem o cuidado, feedback.
Territorial: ampliação da visão territorial, identificação dos fatores
socioculturais ambientes que interferem na produção de saúde-doença;
articulação e fortalecimento de rede local, intra e intersetorial;
fortalecimento do vínculo comunitário com equipamentos de saúde;
mapeamento e mobilização dos pontos da rede informal.



Ética-política: favorecer a reflexão crítica, articulação e implicação dos
usuários, equipes e gestores; sensibilização para uma produção de
cuidado humanizado; favorecer a efetivação dos princípios do SUS e das
políticas públicas de saúde; contribuir para a formação profissional em
consonância com as políticas de saúde.

2. DOS OBJETIVOS DO PROJETO REDES CANDEAL
Preparar o discente para assumir o papel de ativador/articulador da rede de
saúde nos grupos do Programa Candeal, estimulando o cuidado compartilhado
nas comunidades atendidas (no Distrito Sanitário de Brotas), facilitando a
conexão dos diferentes pontos de atenção, visando contribuir para o itinerário de
cuidado com foco na integralidade.
3. PÚBLICO-ALVO
Estudantes de todos os cursos de graduação da Bahiana que tenham sido
aprovados nos componentes curriculares vinculados ao Programa Candeal.
4. VAGAS
Quatro vagas.
5. DA CARGA HORÁRIA
- Mínimo de oito horas semanais (atividades em campo e reuniões).
- Segunda-feira (tarde) e/ou quarta-feira (tarde) e/ou quinta-feira (manhã) –
atividades em campo.
- Reunião com orientador – um encontro semanal, às quartas-feiras, das 17h30
às 19h30, na UA Brotas.
6. PERÍODO
Anual.
7. DA CERTIFICAÇÃO
No fim do programa, o estudante terá direito ao certificado de participação, desde
que apresente a frequência de 100%. Caso haja remanejamento ou suspensão
das atividades de campo, será instituída, pelos docentes, a realização de
atividade acadêmica substitutiva.
8. DAS INCRIÇÕES
1. Período de inscrição de 24/07/17 a 02/08/17.
2. Não será cobrado taxa de inscrição.
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, Pesquisa, Inovação e
Extensão de Brotas ou Cabula.

9. PROCESSO SELETIVO
– Carta de intenção: o discente deverá explicitar os motivos para a participação
no programa e as suas expectativas. A carta deve ser redigida em próprio
punho, datada, assinada e entregue no ato da inscrição.
– Dinâmica de grupo: 3 de agosto de 2017, às 16h, sala a ser divulgada, Unidade
Acadêmica Brotas.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Para mais informações, o estudante deverá entrar em contato com a Secretaria
de Pós-Graduação, Pesquisa, Inovação e Extensão Cabula – Fone: (71) 32578206 ou através do e-mail: posgrad3@bahiana.edu.br.

Salvador, 13 de junho de 2017.
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