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FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE - FPS
EDITAL Nº27/2018 REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA PARTICIPAÇÃO DO
PROJETO DE EXTENSÃO GIGANTES DA GERIATRIA
N.8 /2018 – 3ª EDIÇÃO ANO 2018
A Diretoria Acadêmica da FPS, através da Extensão Acadêmica, abre inscrições aos
interessados em participar do PROJETO GIGANTES DA GERIATRIA. Para concorrer a uma
das vagas os candidatos devem estar regularmente matriculados em 2018.1 e atender às
normas deste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Vigência do Edital: Início: 09/04/2018 até a conclusão do processo seletivo.
1.2. O Projeto de Extensão terá carga horária total de 120 horas para ser executado nos
semestres 2018.1 e 2018.2. Todas as etapas deste Edital são classificatórias e
eliminatórias.
1.3. Todos os envolvidos irão participar do Projeto em caráter voluntário.
1.4. Participantes do Projeto na condição de colaborador da FPS, sendo técnico
administrativo ou outra função que não seja tutor e egressos da FPS, deverão assinar
Termos de Participação voluntária no Projeto.
2. DAS DISPOSIÇÕES DAS VAGAS
2.1. Serão disponibilizadas o total de 20 vagas, distribuídas para estudantes de graduação,
pós-graduação e egressos, todos da FPS, conforme quadro abaixo:
Enfermagem

2

Farmácia

1

Fisioterapia

2

Medicina

8

Nutrição

3

Psicologia

2

Egressos

1

Estudante da pós-graduação

1

Total

20

2.2. As vagas serão distribuídas de acordo com a quantidade de estudantes matriculados
no semestre vigente deste Edital.
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2.3. No caso de não haver inscritos ou classificados em um determinado curso nas etapas
de seleção, as vagas serão redistribuídas proporcionalmente aos demais cursos conforme
perfil do Projeto.
3. DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente no site da FPS no endereço:
www.fps.edu.br
b) Período de inscrições: 27 de abril de 2018, a partir das 18h até 30 de abril de 2018 às
23h59;
c) Está cursando a partir do 2º período da graduação no semestre vigente deste Edital.
4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

4.1. De Graduação e Pós-Graduação
a) O candidato deve está devidamente matriculado na FPS no semestre 2018.1, nos
cursos de Graduação e/ou Pós-Graduação;
b) Os estudantes em trancamento e suspensão nos semestres de 2017.2 e 2018.1,
não estarão habilitados a participar do processo seletivo deste Edital.
c) Candidatos transferidos de outra IES poderão se candidatar somente no caso de
terem concluído um semestre com aprovação em 2017.2 na FPS;
d) A FPS não se responsabiliza por qualquer falha no sistema que dificulte ou
impossibilite a inscrição do candidato.
4.2. Do Egresso da FPS
Poderão se inscrever egressos que concluíram o curso na FPS até o período anterior a
vigência deste Edital: 2017.2.
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5. DO PROCESSO SELETIVO
Parágrafo único: O processo seletivo contemplará 3 etapas, sendo todas as etapas
classificatórias e eliminatórias. O candidato que não passar em uma das fases estará
automaticamente desclassificado.
6. PRIMEIRA ETAPA
Para aprovação nesta etapa o candidato (estudantes de graduação e egressos) deve
atender aos seguintes critérios:
a) Frequência mínima de 75% nas atividades de Integração referente ao semestre
2017.2. Para os estudantes que não realizam atividades de Integração no período
em que estão matriculados, será verificada sua frequência referente ao último
período que consta a atividade de Integração na Matriz Curricular do seu curso.
b) Ter realizado Teste de Progresso no semestre 2017.2.
Parágrafo primeiro: O candidato egresso e de graduação que não atender aos critérios
desta etapa estará automaticamente desclassificado.
Parágrafo segundo: Estudantes da Pós-Graduação estão isentos desta etapa, irão
concorrer a partir da segunda etapa deste processo.
Parágrafo terceiro: No caso de não haver estudante de um determinado curso
classificado ou apto nesta etapa, a vaga será redistribuída para os demais cursos.
Resultado 1ª Etapa
A lista dos candidatos classificados na primeira etapa será publicada no site da FPS:
www.fps.edu.br, até cinco (05) dias úteis a contar do último dia da inscrição conforme
calendário anexo a este Edital.
7. SEGUNDA ETAPA
Esta etapa consiste na elaboração de uma Carta de Intenção escrita pelo candidato. Na
Carta deve conter nome completo, curso e período em que o estudante está cursando
além do conteúdo referente a Intenção do candidato em participar do Projeto.
A Carta deve ser entregue via requerimento na Secretaria Acadêmica da FPS conforme
calendário anexo. O requerimento deve ser preenchido com direcionamento a Extensão
Acadêmica da FPS e assunto intitulado “Processo Seletivo do Projeto Gigantes da Geriatria
ano 2018”.
O não comprimento destas orientações ocasionará na eliminação do candidato.
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7.1. Critérios de avaliação desta etapa:
a) Formatação da Carta com as seguintes características: 250 palavras em formato Arial,
fonte 12.
b) Expectativas e interesse – (1-5 pontos).
c) Disponibilidade referente a carga-horária do Projeto - (1-5 pontos).
d) Reflexão sobre o tema do Projeto – (1-5 pontos).
Parágrafo primeiro - Serão classificados para a terceira etapa desse processo seletivo a
quantidade de candidatos correspondente ao dobro de vagas disponibilizada por curso
sendo a classificação por ordem de pontuação do maior para o menor.
7.1.2. Critérios de desempate da Segunda Etapa
Critérios de desempate por ordem classificatória:
1º Candidato que estiver cursando período mais avançado.
2º Idade do Candidato: O candidato mais velho terá prioridade.
3º O candidato que tirar maior pontuação na reflexão sobre o tema do Projeto.
Resultado 2ª Etapa
A lista dos candidatos aprovados na segunda etapa será publicada no site da FPS:
www.fps.edu.br, até oito (08) dias úteis após a data de entrega da Carta de Intenção,
conforme calendário anexo a este Edital.

8. TERCEIRA ETAPA

a) Esta etapa consiste no processo de dinâmica de grupo dos candidatos aprovados
na segunda etapa de seleção deste Edital.
b) O candidato que não comparecer no dia e horário divulgados para participar deste
processo estará automaticamente desclassificado. A tolerância máxima será de 10
minutos a mais do horário estabelecido para a dinâmica de grupo.
8.1 Critérios de avaliação desta etapa:
a) Serão observadas as seguintes competências e habilidades: criatividade (1 – 5
pontos); relação com o grupo (1-5 pontos); disponibilidade interna (motivação)
para participar das várias vivências (1 – 5 pontos); comunicação (1 – 5 pontos);
compreensão acerca do Projeto (1 – 5 pontos).
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Parágrafo único: A lista dos candidatos aprovados na etapa final será publicada no site da
FPS: www.fps.edu.br, até 04 (quatro) dias úteis a contar da data final do processo de
dinâmica de grupo.
9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE DA TERCEIRA ETAPA
Critérios de desempate por ordem classificatória:
1º Candidato que estiver cursando período mais avançado.
2º Idade do Candidato: O candidato mais velho terá prioridade.
3º Pontuação da dinâmica de grupo: O candidato que obteve maior pontuação na
segunda etapa.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Todos os selecionados deverão ter disponibilidade de cumprir as 120h previstas no
planejamento do Projeto ao longo dos semestres de 2018.1 e 2018.2, período de vigência
do Projeto e conforme Plano de Trabalho.
10.2. O Projeto será apresentado aos candidatos aprovados no final do processo seletivo
conforme data prevista no cronograma anexo, (o não comparecimento neste primeiro
momento, implicará na desclassificação automática do participante aprovado).
10.3. O candidato selecionado terá que assinar Termo de Compromisso para participar do
Projeto.
10.4. Os participantes do Projeto serão avaliados durante toda atuação e serão
analisados: comprometimento, pontualidade, criatividade e assiduidade.
10.5. Todos selecionados participarão do Projeto em caráter voluntário.
10.6. O candidato que não concluir o Projeto ou não cumprir todas as normas, atribuições
e atividades previstas não terá direito a certificado.
10.7. As reuniões com a coordenação do Projeto acontecerão semanalmente ou
quinzenalmente, nas segundas-feiras das 11h30 às 12h30 e a execução das atividades no
campus da FPS ou em outros locais serão previamente combinadas com o grupo.
10.8. As datas e cronograma assim como o Plano de Trabalho poderão ser alterados
conforme necessidade do Projeto.
10.9. Os casos omissos serão avaliados pelos Coordenadores do Projeto, Coordenação de
Extensão Acadêmica e em última instância pelo Colegiado de Gestão Acadêmica
Administrativa.
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Parágrafo quarto: O candidato que faltar em qualquer uma das etapas do processo
seletivo será automaticamente desclassificado e sua vaga será remanejada para o
próximo candidato conforme ordem de classificação.
Parágrafo quinto: Qualquer pedido de esclarecimento ou impugnação às normas do
Edital deverá ser apresentado por meio de requerimento formal, com até 05 (cinco) dias
úteis da publicação deste Edital.
11. CERTIFICADOS
11.1. Receberão certificados os estudantes que cumprirem com o mínimo 75% da cargahorária de cada etapa e/ou atividade do Projeto.
12. OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo geral:
Através da interface entre Extensão, Ensino e Pesquisa, este Projeto propõe o
desenvolvimento de ações que contribuam para a formação dos estudantes na área de
saúde com foco na prevenção e cuidados com a saúde de idosos, em diferentes contextos,
nos quais questões referentes às grandes síndromes da geriatria.
Objetivos específicos:


Promover palestras com profissionais de diversas áreas que estejam envolvidos
com a atenção integral ao idoso.



Promover campanhas com foco na conscientização acerca do tema em locais
públicos, abrigos, empresas ou qualquer local de grande circulação de pessoas.
Proposta discriminada adiante.



Contribuir para do desenvolvimento de pesquisas e produção de conhecimento
nesta temática e a sua divulgação em eventos científicos e nos mais diversos
meios de comunicação.
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ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Atividade
Inscrições

Data
27/04/18 a
30/04/18

Resultado da Primeira Etapa
Entrega da Carta de Intenção na
Secretaria Acadêmica

Até 08/05/18
10 e 11/05/18

Horário
Das 18h do dia
27/04 às 23h59 do
dia 30/04
Das 9h às 16h,
horário de
funcionamento da
Secretaria Acadêmica

Resultado da Segunda Etapa
Terceira Etapa:
Dinâmica de grupo
Resultado da Terceira Etapa
Encontro com os aprovados

Local
Site da FPS

Site da FPS
FPS
Secretaria
Acadêmica

Até 23/05/18
28/05/18

14h às 18h

Site da FPS
Site da FPS

05/06/18
11/06/18

14h às 18h

FPS – site
Site da FPS

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORARIA DO PROJETO POR ATIVIDADE
Quantidade
de
Encontros*

Duração por
encontro (h)*

Total de
horas (h)

8

2h

16

10

6h

60

Oficinas e palestras

10

3h

30

Pesquisas de referencias da literatura

8

2h

14

Atividade

Reuniões

de

planejamento

e

acompanhamento com a coordenação e
monitores do Projeto.
Ações educativas junto a população alvo
do Projeto

TOTAL GERAL

120
horas
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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES 2018.1
Datas
11/06/18

Dia da semana
Segunda-feira

Horário
11h30-12h30

18/06/18

Segunda-feira

11h30-12h30

25/06/18

Segunda-feira

11h30-12h30

As datas acima se referem as reuniões de planejamento com a coordenação e
monitores do Projeto. Os encontros serão realizados em uma sala de exposição da FPS,
na qual divulgaremos no primeiro encontro com os aprovados. As demais atividades e
ações serão realizadas em horários acordados pelo grupo pois dependerão do cenário
de atuação (comunidade, hospital, FPS, entre outros) e da disponibilidade dos
convidados para cursos e oficinas.
As atividades de pesquisa serão realizadas individualmente e as datas acima divulgadas,
caso necessário, serão alteradas conforme determinação da coordenação do Projeto. O
calendário referente ao semestre 2018.2, será informado no início do referente
semestre.
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