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I. DISPOSIÇÕES 
 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O programa Bahianescer visa o trabalho e a vivência interprofissional entre os cursos de 

Enfermagem, Medicina, Odontologia, Biomedicina, Psicologia, Educação Física e 

Fisioterapia junto ao grupo de adolescentes (Adolescer com Arte), com o objetivo de 

possibilitar aos estudantes do curso de graduação em saúde a inserção num programa que  

suscita a reflexão sobre o conceito ampliado de saúde. 

2. O processo de seleção ao que se refere este edital será de responsabilidade da pró-reitoria 

de extensão e docentes do curso de Enfermagem e se constituirá em três fases: entrega da 

carta de intenção, entrevista coletiva, avaliação dos componentes curriculares do semestre e 

dinâmica em grupo. 

3. A duração deste projeto será de um semestre, podendo ser prorrogada por mais um 

semestre conforme avaliação do corpo docente e desempenho do discente. 

4. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de sete vagas, distribuídas entre 

estudantes do 3º ao 9º semestre, mediante comprovação de matrícula no semestre. 

 
 

II. SOBRE O PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

 A palavra “ADOLESCER” vem do latim e significa crescer, atingir a maturidade. O Grupo 

Adolescer com Arte é formado por adolescentes e jovens da comunidade do bairro Mata 

Escura, cuja iniciativa para formação do coletivo partiu de um agente comunitário de saúde, 

no ano de 2009, com o olhar sobre a necessidade da aproximação dos jovens à unidade de 

saúde, com o propósito de oferecer um ambiente seguro e saudável para as discussões e 

aprendizado sobre promoção da saúde. E surgiu a ideia de trabalhar com as potencialidades e 

os talentos dos jovens para as artes como estratégia de aproximação. E, desde então, passaram 

pelo grupo aproximadamente 200 jovens, que tiveram suas realidades de vida modificadas, 

com incentivo ao estudo, autocuidado, realização profissional e pessoal. A dança, música, o 

teatro, a pintura, a convivência com os profissionais e unidades de saúde trouxeram para esses 

jovens novas perspectivas de vida. 

A prerrogativa postulada é que esse encontro entre estudantes em diferentes etapas do 

processo formativo e o Adolescer com Arte, favorecerá o confronto e inter-relação positiva 

não apenas ao entendimento para a adoção de comportamento saudável, mas o despertar para 

a própria formação profissional. A troca de saberes e vivências pessoais possibilitarão aos 

discentes uma melhor compreensão do conceito ampliado de saúde. 

 

 

 



 

1. Este programa de extensão em saúde coletiva será desenvolvido nas dependências da 

Marcia Mércia (Mata Escura) e do Campus do Cabula, nos dias de segunda-feira com a 

projeção descrita abaixo: 

Segunda-feira: grupo 01 com 10 alunos 
 

2. O horário de realização das atividades será das 13h às 17h;  

3. Os estudantes, sob a supervisão docente, realizarão as seguintes atividades, de acordo com 

o dia especificado por grupo. 

Obs: Eventualmente, algumas atividades poderão acontecer em dias diferentes do pré- 

determinado. 
 

3.1. Ações em promoção e educação em saúde 

 

3.1.1. Realizar rodas de conversas (temas diversos) 

3.1.2. Realizar ações com linguagem artístico-cultural (música, teatro, dança, pintura) 

3.1.3 Formação de agentes multiplicadores em saúde 

3.1.4. Promover a reflexão sobre o conceito ampliado de saúde 

3.1.5. Promover atividades intersetoriais e regionalizadas 

3.1.6. Promover reflexão crítica sobre os determinantes/condicionantes de saúde 

3.1.7. Promover aproximação com a UBS Mata Escura 

3.1.8. Promover o protagonismo juvenil e contribuir para a democratização da sociedade 

3.1.9. Atuar em escolas, comunidades, instituições e em eventos promovidos em 

colaboração com outros parceiros. 

3.1.10. Participação no GEPESCA (Grupo de Pesquisa em Crianças e Adolescentes) 

 

3.2 Visitas à Unidade Acadêmica Cabula (tour no campus, visita a laboratórios) 

3.3 Apresentações em eventos científicos (MCC, jornadas etc.) 

3.4 Participação ativa no AVA, com fórum de discussão sobre as atividades executadas 

 

  

III. FREQUÊNCIA 

 

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

a frequência mínima de 75%. A carga horária mínima estabelecida para conclusão do 

período do programa será de 50 horas. A carga horária semanal corresponde a cinco horas no 

desenvolvimento das atividades preconizadas no programa de extensão, sendo que quatro 

horas serão presenciais (no campo) e uma hora para discussão de temáticas no AVA. Dessa 

forma, caso haja remanejamento ou suspensão das atividades de campo, será instituída, pela 

professora supervisora, a realização de atividade acadêmica. 

 

Obs.: 

 Para a participação nesse projeto não é necessário o pagamento de taxas, porém é 

imprescindível que a estudante esteja devidamente matriculada e frequentando o 

curso; 

 A participação nesse projeto de extensão é de caráter voluntário e, assim, o estudante 

não receberá nenhum subsídio ou reembolso para a realização das ações previstas. 

 

 

 



 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO – prorrogação de inscrição (vagas remanescentes) 

 

1. Período de inscrição de 08/03/2017 a 13/03/17 encerrando às 10h. Para 07 vagas 

2. A seleção ocorrerá no dia 13 de março de 2017, às 12h30, na Unidade Acadêmica Cabula, 

em sala a ser divulgada; 

3. Os estudantes deverão preencher a ficha de inscrição, histórico escolar e entregar na 

Secretaria da Pós-Graduação do Cabula (antes da sala dos professores); 

4. A seleção consistirá em duas etapas: 

4.1. Carta de intenção: o estudante deverá explicitar os motivos para a participação no 

programa, as expectativas e como pretende contribuir para ele. A carta deve ser redigida em 

próprio punho, datada, assinada e ser entregue às avaliadoras no dia referido no item 1 deste 

tópico; 

4.2. Entrevista coletiva  

4.3. Dinâmica de interação. 

4.4. Os discentes participantes do Programa de Extensão semestre 2016.2 terão direito a mais 

um semestre se assim desejarem e conforme avaliação de desempenho pelos docentes. 

5. Os estudantes aprovados nas três etapas iniciarão as atividades na comunidade da 

Mata Escura, dia 13 de março de 2017, às 14h. 

6. As vagas remanescentes serão preenchidas conforme o banco de reserva, considerando a 

ordem de classificação. 
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