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CHAMADA 071/2020 
 

PROGRAMA “PROMOÇÃO DE SAÚDE” 
 

Seleção de QUINZE voluntários 
PROJETO ESCOLAS SAUDÁVEIS – Formação de promotores de saúde 

 
Coordenadora: Profa. Viviane Elisângela Gomes 
Período de inscrição: 26/10/20 a 04/11/20 03/08/2020 a 10/08/2020 no CENEX FO/UFMG, por meio                
do link: https://forms.gle/AcDPgzRBuPCd9eNr8 

Documentação: Histórico escolar + Nota Semestral Global (NSG); Vídeo (anexar o link do             
vídeo). 
Dias e horários de funcionamento: 4 horas semanais sendo um turno (4 horas) por semana               
para as atividades do projeto. A execução das atividades práticas do projeto tem horário flexível               
de acordo com os horários dos professores, discentes e os cronogramas das escolas. A              
formação teórica será realizada na disciplina especial Formação de promotores de saúde -             
Programa de Extensão IV (FAO 014) (60h), ofertada na modalidade de Ensino Remoto             
Emergencial (ERE) com atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas serão           
realizadas às terças-feiras de 18h às 22h pela plataforma Microsoft Teams e o conteúdo              
assíncrono será ofertado no Moodle, conforme cronograma. Apenas os estudantes que           
frequentarem a disciplina poderão realizar as atividades de campo do projeto. 
Vagas: 15 
Local de funcionamento: Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Nº de vagas ofertadas: 15 (12 vagas deverão ser preenchidas por estudantes do 1º ao 7º                
períodos e 3 vagas deverão ser preenchidas por estudantes do 8º ao 10º período). O projeto                
aceita estudantes de todos os cursos da UFMG que tenham interesse na temática “Escolas              
Promotoras de Saúde”. 
Forma de seleção: Análise de Histórico escolar e NSG + Avaliação de vídeo (2º ao 10º                
períodos). Avaliação de vídeo (1º período) 
*Orientações para Avaliação de Vídeo: O candidato deverá produzir um vídeo de, no máximo, 5               
minutos contendo: 1. Nome, período, curso e escola (UFMG); 3. Qual a sua motivação e as suas                 
expectativas em relação Projeto Escolas Saudáveis? 4. Como você espera contribuir para o             
Projeto? 
Data divulgação do resultado: 06 de novembro de 2020. 

Período de atuação na atividade: Os estudantes atuarão no projeto e FAO 014 de dezembro de 
2020 a março de 2021. 

Data de início do Projeto: 01 de dezembro de 2020 (Atividade síncrona no Microsoft 
Teams às 18h) 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020. 

 
Profa. Maria Inês Barreiros Senna  

Coordenadora do CENEX FO/UFMG 
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