
 GESEN  
UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE VIÇOSA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO NO GRUPO 

DE ESTUDOS EM SAÚDE E ENFERMAGEM:  

“Linha Saúde da Criança e do Adolescente” 

 

1. Linha de atuação do grupo  

O Grupo de Estudos em Saúde e Enfermagem (GESEN) tem como objetivo 

principal alcançar necessidades de excelência na formação acadêmica e propõem 

atividades em nova linha de atuação: “Saúde da Criança e do Adolescente”. Esta 

linha fará parte do Grupo de Estudos em Saúde e Enfermagem (GESEN) e deverá 

abordar temas relevantes à formação dos alunos da área de enfermagem aplicada à 

saúde da criança, do adolescente incluindo a família, podendo proporcionar sua 

contextualização com outras áreas do conhecimento em saúde, o que possibilitará o 

incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, com abrangência 

multidisciplinar e transdisciplinar na Instituição. 

 

2. Requisitos para participação da seleção 

Estar regulamente matriculado na Univiçosa e em dia com suas obrigações 

contratuais; 

Ser aluno do curso de Enfermagem a partir do segundo período; 

Ter disponibilidade de, pelo menos, seis horas semanais; 

Realizar a inscrição, no prazo estabelecido. 

 

3. Período de inscrição 

De 08 de agosto a 22 de agosto 2018 

 

4. Inscrição 

Para efetuar a inscrição, o aluno deverá preencher a ficha de inscrição na secretaria 

de apoio ao gestor de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 21:00. 



5. Processo seletivo 

Análise do Histórico escolar do candidato e entrevista. 

Obs.: as entrevistas deverão ser agendas e divulgadas por e-mail pela equipe 

responsável pelo GESEN.  

 

6. Critérios de Avaliação  

Os critérios de avaliação serão: Avaliação do coeficiente escolar, participação de outros 

projetos de extensão, experiência profissional ou voluntária em atividades não 

vinculadas ao curso de Enfermagem.  

 

7. Divulgação dos aprovados 

A lista de aprovados será divulgada por meio de correio eletrônico em até sete dias após 

entrevistas. 

 

8. Informações adicionais 

- Os participantes deverão cumprir no máximo seis horas de execução das atividades 

proposta ao grupo por semana; 

- Os participantes devem manter frequência regular com no máximo duas faltas com 

justificativa, sendo possível o desligamento do mesmo do grupo de estudo caso exceda 

as faltas;  

- Deverá participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;  

- Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso. 

- É direito do aluno a discussão dos projetos em seu desenvolvimento, execução e 

resultados junto ao professor, bem como ser orientado e suas dúvidas, serem 

esclarecidas pelo professor tutor. 

- O não cumprimento dessas normas e o que foi estabelecido no Edital implicará em 

desligamento do aluno, com perda de certificado de participação do grupo.  

 

Viçosa, 08 de Agosto de 2018. 

Profª Ms. Eliangela Saraiva Oliveira Pinto  

Professora Tutora do Grupo de Estudos em Saúde e Enfermagem:  

Saúde da Criança e do Adolescente 

 


