
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE  

 

EDITAL Nº 055/2021 

PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS PARA O PROJETO PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2021/2022 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com sede no município de Governador 

Valadares/MG, torna pública a abertura do processo de inscrições para o processo 

seletivo de estudantes voluntários que participarão do programa de educação 

pelo trabalho para a saúde – PETSAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE, anos letivos 2021 

e 2022. 

 

1  DO PROGRAMA PET-SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE 

1.1 O PET-Saúde/ Interprofissionalidade foi instituído em 2008 por meio da 

Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.802/2008, com objetivo de ampliar, promover, 

articular e apoiar ações e atividades de formação, voltadas às mudanças das 

graduações na saúde e a integração ensino-serviço-comunidade articuladas à 

educação permanente. O Programa tem como pressuposto a educação pelo 

trabalho e pretende ainda promover e qualificar a integração ensino-serviço-

comunidade, envolvendo docentes, estudantes de graduação e profissionais de 

saúde para o desenvolvimento de atividades na rede pública de saúde, de forma 

que as necessidades dos serviços sejam fonte de produção de conhecimento e 

pesquisa em temas e áreas estratégicas do SUS. 

2  DOS OBJETIVOS 

2.1 O Programa PET-Saúde/ Interprofissionalidade possui os seguintes objetivos: 

a) Identificar as questões sociais que impactam na assistência à saúde;  

b) Fomentar o aprendizado do trabalho em equipe, respeitando os 

diferentes saberes e competências profissionais;  

c) Desenvolver práticas de comunicação com os pacientes e 

acompanhantes, para a devida assistência à saúde;  

d) Realizar ações interdisciplinares e integradas entre os diferentes cursos 

da instituição;  



 
 

 
 

e) Identificar vulnerabilidades da comunidade em que está inserida, 

permitindo que proponha projetos e ações para auxiliar a resoluções 

de seus problemas;  

f) Diminuir a distância entre a Comunidade e Academia, permitindo à 

Comunidade conhecer as diversas funções dos profissionais de saúde;  

g) Fortalecer a integração ensino/serviço/comunidade. 

3  DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA 

3.1 São requisitos para participar do Programa PET-

Saúde/Interprofissionalidade: 

a) ser aluno regular e formalmente matriculado nos cursos presenciais da 

UNIVALE; 

b) possuir elevado desempenho acadêmico, consistindo esse, para os fins 

deste edital, na média aritmética de todas as notas de todas as 

disciplinas cursadas igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) 

do total dos pontos; 

c) não possuir dependência para o segundo semestre de 2021 e não ter 

repetido qualquer período do curso; 

d) ter disponibilidade para dedicação de 04 horas semanais para o 

desenvolvimento de atividades concernentes ao projeto; 

e) não possuir qualquer inadimplência com a UNIVALE e/ou FPF; 

f) ser selecionado para o Programa, nos termos deste Edital. 

 

4 DAS VAGAS 

4.1 Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas de estudantes voluntários, distribuídas 

de acordo com os cursos de graduação, conforme quadro abaixo: 

 

Curso 
Número de estudantes 

voluntários  
Período 

Educação Física 5 A partir do Segundo 

Enfermagem 5 Todos 

Nutrição  5 A partir do Segundo  

Farmácia 5 A partir do Terceiro 

Psicologia  5 A partir do Segundo 

Fisioterapia 5 Todos, exceto o oitavo  

Odontologia 5 A partir do Segundo 

Medicina 5 Todos 



 
 

 
 

4.2 Em caso de desistência ou exclusão de estudantes voluntários será feita 

nova convocação obedecendo a ordem de classificação por curso. 

4.3 Não havendo candidatos aprovados suficientes em cada curso, as vagas 

serão remanejadas para os demais cursos. 

4.4 Todos os estudantes voluntários que desenvolverem no mínimo 06 (seis) 

meses de atividades no Programa, com aprovação do seu preceptor e do seu tutor, 

receberão uma declaração referente às atividades desenvolvidas pelo Programa 

PET-Saúde/ Interprofissionalidade. 

4.5 O desenvolvimento das atividades, por parte dos estudantes voluntários, 

não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, com a Universidade 

Vale do Rio Doce, Fundação Percival Farquhar, Ministério da Saúde, Gerência 

Regional de Saúde de Governador Valadares, Secretaria Municipal de Saúde de 

Governador Valadares nos termos da legislação de regência, pois visam propiciar 

oportunidade para aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades 

significativas para formação profissional tanto teórica, quanto prática. 

 

5  DAS OBRIGAÇÕES DOS  VOLUNTÁRIOS  

5.1 O estudante selecionado para o PET-Saúde/ Interprofissionalidade 2021-

2022, obrigar-se-á ao cumprimento das seguintes obrigações, sem prejuízo daquelas 

que lhe forem atribuídas por seu Tutor ou Preceptor: 

a) apresentar relatórios quando solicitados pela coordenação do PET-

Saúde/ Interprofissionalidade; 

b) submeter os resultados das atividades desenvolvidas no Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica da UNIVALE, sob a forma de 

Comunicação Oral, conforme calendário determinado pela 

Coordenação do Evento; 

c) fazer referência à sua condição de voluntário do PET-Saúde/ 

Interprofissionalidade 2021-2022 nas publicações e trabalhos 

apresentados; 

d) comunicar ao coordenador do PET-Saúde/ Interprofissionalidade 2021-

2022 a desistência ou fato similar com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

de antecedência; 

e) prestar contas regularmente ao tutor ou preceptor das atividades 

desenvolvidas. 

f) imprimir, preencher e assinar o FORMULÁRIO 1.2 – INSTITUCIONAL, TERMO 

DE ADESÃO A ATIVIDADE DE EXTENSÃO, no anexo 01. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

6 DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 PERÍODO, LOCAL E HORÁRIOS PARA INSCRIÇÕES 

6.1.1 As inscrições ao Processo Seletivo de que trata este edital estarão abertas 

no período de 07 a 22 de setembro de 2021, até às 17h, no link 

https://forms.gle/8A1ruFgwwcZmcwwMA. Será solicitado os seguintes documentos 

durante a inscrição:  

 

6.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCREVER-SE 

6.2.1 No ato da inscrição, o interessado deverá apresentar a seguinte 

documentação, sob pena de não aceitação ou indeferimento da inscrição: 

a) Preenchimento on-line da Ficha de Inscrição 

(https://forms.gle/8A1ruFgwwcZmcwwMA); 

b) Cópia de documento de identidade ou CNH (frente e verso); 

c) Histórico Escolar completo e atualizado (retirado do Portal do Aluno); 

d) Certidão negativa do Setor Financeiro; 

e) Certidão negativa da Biblioteca; 

f) Currículo atualizado (preferencialmente no modelo do Currículo Lattes, 

http://lattes.cnpq.br/). 

 

7  DA DATA, LOCAL, HORÁRIOS E CRITÉRIOS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1 A seleção dos voluntários ocorrerá no dia 24 de setembro de 2021 (sexta-

feira), às 9:00 horas, por meio de tecnologia virtual, em link encaminhado 

diretamente no e-mail cadastrado (para acesso à prova, o aluno deverá utilizar 

obrigatoriamente o e-mail fornecido pela Univale). Os estudantes serão classificados 

em ordem decrescente. A seleção constará de prova objetiva de conhecimentos 

específicos de Saúde Coletiva com peso 2,0 e análise de currículo com peso 1,0. 

7.2 Na análise do currículo serão avaliados: 

1. Atividades de iniciação científica;  

2. Artigo científico ou capítulo de livro publicados;  

3. Participação em Projetos de Pesquisa; 

4. Participação em Grupos de Pesquisa; 

5. Participação em Projetos de Extensão; 

https://forms.gle/8A1ruFgwwcZmcwwMA
https://forms.gle/8A1ruFgwwcZmcwwMA


 
 

 
 

6. Participação em Programas de Extensão; 

7. Resumos publicados em anais de eventos científicos; 

8. Apresentação de trabalhos em eventos científicos e/ou palestra 

ministrada; 

9. Participação em organização de curso e/ou evento; 

10. Monitoria;  

11. Participação em eventos científico-Políticos/Sociais; 

12. Representações estudantis ou similares; 

13. Participação em Cursos de capacitação;  

14. Capacitação na área de Informática/computação;  

15. Organização do currículo. 

7.3 Em caso de empate usar-se-á como primeiro critério de desempate a 

melhor nota na prova objetiva. Persistindo o empate, será considerado como 

segundo critério de desempate, a melhor nota no Currículo. Será utilizado ainda, 

como terceiro critério de desempate, a seleção do candidato mais velho. 

8  DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

8.1 O resultado final e definitivo do Processo de Seleção de que trata este 

edital será publicado no sítio de internet da UNIVALE, na data de 27/09/2021, 

podendo o candidato inscrito ser informado, por correspondência eletrônica, 

acerca do seu desempenho. 

 

9  DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

a) O acompanhamento e avaliação do voluntário serão realizados 

periodicamente pelos tutores/ preceptores; 

b) Os alunos que não tiverem bom rendimento em qualquer etapa no 

desenvolvimento do seu plano de trabalho poderão ser substituídos no 

decorrer do período, a critério dos tutores, com o aval dos preceptores 

do projeto; 

c) Os alunos selecionados deverão participar obrigatoriamente dos eventos 

de ensino, pesquisa e extensão da instituição, e outros realizados na área 

de abrangência do projeto, quando solicitados pelo Tutor/ Preceptores; 

 

10 DA EXCLUSÃO DO ESTUDANTE NO PROGRAMA 

10.1 Será afastado do Programa, o estudante que: 

a) não participar ativamente do grupo PET-Saúde/ Interprofissionalidade 

2021-2022 e de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 



 
 

 
 

b) apresentar desempenho insatisfatório no Programa, na avaliação 

realizada em conjunto pelo preceptor/tutor; 

c) concluir, abandonar ou trancar o curso de graduação pelo qual foi 

selecionado; e ou imediatamente, em caso de não renovação de 

matrícula do estudante ou em caso de reprovação no período que 

estiver cursando; 

d) praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do 

Programa. 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato 

conhece e aceita as condições da Seleção, tais como se acham estabelecidas 

nestas normas. 

12.2 As questões pertinentes à realização da Seleção e os casos omissos neste 

Edital serão deliberados pela Reitora, ouvidos os preceptores e tutores do presente 

Programa. 

 

 

Governador Valadares, 02 de setembro de 2021. 

   

 

 

 

 

 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho rocha 

Reitora da UNIVALE 
 
 
 
 
 
*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 01 

 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROPEX 
ASSESSORIA DE EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – AEX 

SETOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

FORMULÁRIO 1.2 - INSTITUCIONAL 
TERMO DE ADESÃO A ATIVIDADE DE EXTENSÃO:   

PROGRAMA/ PROJETO/ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

ÁREA RESERVADA À PROPEX 

Nº. PROTOCOLO: 

____________________ 

RECEBIDO DATA: 

 _______ / _______ / 

______ 

 

Assinatura:__________________________

_ 

Área Temática: 
  Comunicação     Cultura 
  Direitos Humanos e Justiça   Educação 
  Meio Ambiente    Saúde 
  Tecnologia e Produção    Trabalho 

Modalidade 
 Programa de Ação Comunitária 

 Projeto de Ação Comunitária 

 Prestação de Serviço 

Contrapartida Instituição Parceira:   Sim     Não 

 

1 – OBJETO: 

Constitui-se objeto do presente termo a participação do aluno abaixo qualificado, em atividades de 
Extensão nas modalidades de Programas, Projetos ou Prestação de Serviço de Ação Comunitária 
desenvolvidos por docentes da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE recomendados pela 
Assessoria de Extensão. 

 

1.1 – DADOS DO PROGRAMA/ PROJETO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EXTENSÃO 

TÍTULO: 

LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO: 

 

2- DADOS DO ALUNO EXTENSIONISTA  

NOME DO ALUNO: 

CURSO:                                                                                           PERÍODO ATUAL: 

*IDENTIDADE:                                                                                    *CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                                                             CEP: 



 
 

 
 

TEL.:                                               CELULAR:                                                    E-MAIL: 

* Anexar cópia da Identidade e CPF 

 

2.1- CONDIÇÕES PARA A INSERÇÃO DO ALUNO EXTENSIONISTA  

São condições para a inserção do aluno nos Programas/Projetos/Prestação de Serviços ligados à 
Extensão da UNIVALE: 
a) Estar regularmente matriculado; 
b) Disponibilizar uma carga horária semanal mínima de 2 (duas) horas e máxima de 20 (vinte) 
horas, comprometendo-se a permanecer no projeto pelo período de sua duração ou naquele previsto 
em edital específico; 
c) Ter comprometimento para a operacionalização das atividades; 
d) Não possuir o aluno qualquer inadimplência com a UNIVALE e/ou FPF. 
 

 

2.2- OBRIGAÇÕES DO ALUNO EXTENSIONISTA 

a) Apresentar ao professor responsável toda a documentação necessária para a efetivação na 
ação de extensão; 
b) Comunicar ao professor responsável a desistência, ou fato similar, com um prazo mínimo de 30 
(trinta) dias; 
c) Elaborar relatório final de atividades e encaminhá-lo ao professor responsável; 
d) Ter assiduidade e comprometimento para a operacionalização das atividades; 
e) Produzir ao final da participação no projeto um pitch. O Pitch é uma técnica que permite 
comunicar uma ideia de forma breve e objetiva. Quando aplicada no meio acadêmico, se torna a melhor 
forma de compartilhar o conhecimento com um grande e variado público. Verificar orientação em: 

https://www.univale.br/pitch-academico/  

 

2.3- ATUAÇÃO DO ALUNO DO PROGRAMA/PROJETO DA EXTENSÃO  

PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA/PROJETO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:   
 
(   ) SEMESTRAL        (   ) ANUAL 

DIA E HORÁRIO DE ATIVIDADES DO ALUNO: 
 

 2a. feira  de ___ às___          3a. feira  de ___ às___         4a. feira de ___ às___ 
 

 5a. feira  de ___ às___          6a. feira  de ___ às___         sábado de ___ às___        

ATIVIDADES QUE O ALUNO IRÁ DESENVOLVER:  

 
 

 

 

3- DADOS DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DO CURSO VINCULO DO ALUNO(A)  

NOME: 
 

CURSO DE VÍNCULO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.univale.br/pitch-academico/


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.1- OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR RESPONSAVEL  

a) Abrir processo de seleção para os alunos extensionistas; 
b) Encaminhar à Assessoria de Extensão relação dos alunos selecionados bem como toda a 
documentação necessária para a regularização da inserção do aluno na extensão; 
c) Encaminhar à Assessoria de Extensão o Plano de Trabalho dos alunos; 
d) Monitorar a frequência dos alunos nas atividades desenvolvidas; 
e) Comunicar oficialmente à Assessoria de Extensão o desligamento dos alunos, bem como a 
inserção de novos alunos na ação de extensão; 
f) Encaminhar à Assessoria de Extensão o relatório de atividades do aluno extensionista. 
g) Acompanhar todas as etapas da atividade sob sua responsabilidade, respondendo por ela ao 
órgão gestor da extensão e atendendo aos ordenamentos estabelecidos por este mesmo órgão. 

 

4- DECLARAÇÃO DO ALUNO  

Declaro que estou ciente dos itens contidos neste termo, aceitando-os e me comprometendo a cumprir 
todas as condições acima descritas. Declaro ainda ter conhecimento que a participação em atividades 
ligadas à Extensão não gera vínculo empregatício com a entidade mantenedora da Universidade Vale 
do Rio Doce, sendo esta uma atividade inerente ao discente. 

 
 

GOVERNADOR VALADARES (MG),___DE__________DE 20___. 
 
 

_______________________________________________ 
ASSINATURA DO ALUNO EXTENSIONISTA  

 

 

5- DECLARAÇÃO DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS  

Declaro que estou ciente dos itens contidos neste termo e comprometo-me a acompanhar o aluno 
extensionista no desenvolvimento das atividades inerentes à ação de extensão na qual o mesmo está 
inserido. 

 
 

GOVERNADOR VALADARES (MG),___DE__________DE 20___. 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura do Professor Responsável pela Área do Curso de Vínculo do Aluno(a)  

 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Professor Responsável pela Ação de Extensão  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

MISSÃO, VISÃO E VALORES DA UNIVALE 

Missão 
Construir e compartilhar o conhecimento por meio da formação de profissionais competentes, éticos e 
comprometidos com o desenvolvimento humano. 
Visão 
Ser referência como instituição educacional inovadora, comunitária e inclusiva. 
Valores 
Compromisso com: 
I. A excelência na formação; II. A responsabilidade social e ambiental; III. Comportamento ético; IV. 
Transparência na comunicação; V. Respeito à vida e à pluralidade; VI. Resiliência; VII. Empatia; VIII. 
Cuidado com as pessoas. 

 

 

 


