
 

 

 

EDITAL PROJETO DE EXTENSÃO EM FISIOTERAPIA –  01/2018 
 
 
PROJETO DE EXTENSÃO EM FISIOTERAPIA 

 

A Coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade da Cidade de Maceió, 

de acordo com o Regulamento do Programa e Regimento Interno do NUPE - Núcleo 

de Pesquisa e Extensão no uso de suas atribuições convoca os alunos do Curso de 

Fisioterapia, devidamente matriculados, para inscrição na entrevista de seleção dos 

Projetos Extensionistas referidos abaixo para o período de 2018/1 e 2, conduzido pela 

Comissão de Seleção (Professores: Ana Carla, Ailton Mota e Maria de Fátima).  

 

OBJETIVO GERAL  

 Integrar a prática curricular a serviço da IES e da comunidade, colocando o 

aprendizado a serviço da população interessada. 

 

 VAGAS  

 15 (quinze) vagas para a inicial formação do grupo de estudo no projeto vinculado a 

FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO IDOSO com a Professora Maria de Fátima; 

 12 (doze) vagas para a inicial formação do grupo de estudo no PROJETO 

CUIDANDO DA CASA – “MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE 

DE TRABALHO COM OS RECURSOS FISIOTERAPICOS”, com a Professora Ana 

Carla; 

 12 (doze) vagas para a inicial formação do grupo de estudo no projeto vinculado a 

INCIDÊNCIA DE PÉ CAVO, PÉ PLANO E PÉ NORMAL EM CRIANÇAS COM 

IDADE ESCOLAR ENTRE 6 A 13 ANOS, com o Professor Ailton Mota. 

 

As atividades dos alunos extensionistas aprovados nesta seleção iniciará na 

segunda quinzena de março e terminará em dezembro de 2017. Ao final do período, o 

aluno receberá um certificado, cuja obtenção é condicionada a frequência, 



 

 

 

participação e entrega de relatório sobre tema pertinente ao escolhido durante o 

projeto.  

 

INICIAÇÃO AO EXTENSIONISMO               

 

A iniciação à prática do extensionismo tem por finalidade fortalecer, mediante 

projeto de extensão, orientado por pesquisador qualificado, a interação entre a 

FACIMA e a sociedade no que tange a geração e transferência de conhecimentos. 

 

PERFIL DESEJADO DO CANDIDATO 

 

 Estar devidamente matriculado na FACIMA; 

 Ter dinamismo e iniciativa;  

 Desejar trabalhar com assistência fisioterapêutica ao público alvo dos projetos;  

 Possuir domínio da área envolvida; 

 Possuir habilidade de comunicação verbal para transmissão de conhecimentos;  

 Possuir capacidade de articulação e de trabalho em equipe;  

 Ter disponibilidade de tempo para o desempenho das atividades requeridas. 

 

      O projeto será desenvolvido semanalmente, nos dias: segundas e quintas-

feiras das 13:00 as 17:00, nas dependências da Clínica Escola da FACIMA como 

também em Escola a ser confirmada dentro do projeto do Professor Ailton Mota. 

No primeiro ou último horário será realizada reunião e/ou discussão científica com 

os alunos extensionistas e respectivos coordenadores do projeto; nas outras três 

horas serão praticadas as atividades junto aos alunos dos respectivos períodos e 

suas atribuições:  

1º / 2º / 3º períodos – somente observarão os procedimentos; 

4º / 5º períodos – farão as avaliações; 

6º período – farão os atendimentos. 



 

 

 

Casos omissos serão resolvidos pelo colegiado do curso de Fisioterapia da 

Faculdade da Cidade de Maceió.  

 

INSCRIÇÕES  

Período: 13/04/2018 a 18/04/2018 

- Local: FACIMA  

- Horários: os horários não estão estabelecidos, mas, as inscrições podem ser feitas 

com a professora Acácia 987558188 e Maria de Fátima: 981337694 

Obs.: A inscrição poderá ser feita pessoalmente e entregue aos respectivos professores responsáveis 

pelos projetos. Uma vez enviado, não será mais permitida à alteração dos dados do pedido; O pedido 

será encaminhado para avaliação interna e o orientador/solicitante deverá aguardar o resultado final, 

que será divulgado por e-mail, após a entrevista. 

 

ENTREVISTA 

Com todos os professores envolvidos nos projetos 

Data: 19.04 (quinta-feira) 

Local: sala de coordenação do curso de fisioterapia 

DA SELEÇÃO 

Candidatos habilitados ao projeto desejado; 

Motivos apresentados na entrevista, iniciativa e disponibilidade. 

O resultado será divulgado no dia 24 de abril de 2018.  

Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail e/ou telefone.  

 

 

Maceió, 12 de abril de 2018. 

 

 

Profª Acácia Maria de Jesus                                                                                             Prof. Ailton Mota 
Coordenadora do Curso de Fisioterapia                                          Profa. Ana Carla Vieira dos Santos 
Faculdade da Cidade de Maceió                                                                  Profa. Maria de Fátima Reis  

Responsáveis pelos Projetos 
 


