
 
 

 

EDITAL Nº 05/2019 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis - PROEXT 

EDITAL DE CHAMADA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA  

PROGRAMA DE EXTENSÃO CUIDANDO DA FARMÁCIA CASEIRA 

 

Com base na aprovação do edital do PROEXT 2016 – MEC que contempla a oferta de bolsas 
auxílio-financeiro para alunos no “Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira”, 
torna-se público o presente Edital de chamada para alunos bolsistas. 

Serão oferecidas 05 bolsas para alunos do curso de graduação em Farmácia, Enfermagem, 
Medicina, Toxicologia analítica ou Gestão em Saúde da UFCSPA.  

 

1 – DO OBJETIVO DO PROGRAMA 

Promover o uso, guarda e descarte adequado de medicamentos e o uso correto e seguro de 
plantas medicinais. 
 

2 – DA INSCRIÇÃO e SELEÇÃO 

Da inscrição: 

As inscrições deverão ser realizadas através do formulário disponível no link 
https://forms.gle/do9kghrnRgVtJWhH7 , no período de 01 a 06/04/2019.  

 

Da seleção: 

A seleção será feita por meio de uma prova escrita, abordando conceitos básicos sobre cuidados 
com os medicamentos e plantas medicinais, e de uma entrevista coletiva. 

Data da seleção: 10/04/2019 

Horário: 17h às 18h30 

Local: sala 200A 

 

3- PERFIL DESEJADO DO ALUNO A SER SELECIONADO PARA O PROGRAMA 

Serão considerados os seguintes critérios para a seleção dos bolsistas: 

 Apresentar bom desempenho na prova de seleção específica; 

 Ter conhecimento de informática; 

 Ter disponibilidade de pelo menos dois turnos inteiros por semana para a realização de ações 
no Distrito Docente Assistencial na Zona Norte, na UFCSPA e em outros locais onde são 
realizadas as ações do Programa; 

 Ter iniciativa, dinamismo, criatividade, organização e foco nas propostas de trabalho; 

 Apresentar boa capacidade de comunicação e habilidade de trabalho em equipe. 

 

 

https://forms.gle/do9kghrnRgVtJWhH7


 
 

 

4 – DO PROCEDIMENTO DE TRABALHO 

O bolsista realizará atividades nas seguintes ações do programa:  

 Participar de reuniões de equipe e treinamentos previstos no programa; 

 Trabalhar temas de interesse relacionados a medicamentos, como automedicação, 
organização da farmácia caseira e guarda e descarte de medicamentos; e temas referentes a 
plantas medicinais, como obtenção de preparações e uso correto e seguro, com grupos de 
usuários e equipe de saúde das Unidades de Saúde (USs) e de Farmácias Distritais, e em outros 
espaços onde são realizadas as ações do Programa; 

 Orientar usuários e equipes das USs sobre manejo adequado das farmácias caseiras; 

 Participar de atividades que envolvam a formação das equipes de saúde das USs sobre o uso 
correto e seguro de plantas medicinais; 

 Participar na organização de eventos propostos pelo programa e seus parceiros; 

 Desenvolver material educativo e textos para postagens para redes sociais, através da busca 
de informações adequadas, organização e linguagem adequada ao público alvo das diferentes 
ações do programa; 

 Avaliar o impacto das ações na comunidade para verificar as condições de suas farmácias 
caseiras e o conhecimento adquirido, após a realização das ações de extensão previstas no 
programa. 

 

5 – DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no site institucional https://www.ufcspa.edu.br/index.php/editais-de-
extensao, no dia 15/04/2019.  

 

6 – DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA 

Inscrições dos candidatos pelo formulário 01 a 06/04/2019 

Realização do processo seletivo 10/04/2019 

Divulgação do resultado 15/04/2019 

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Informações adicionais poderão ser solicitadas por e-mail: farmaciacaseira@ufcspa.edu.br 

 

Porto Alegre, 29 de março de 2019. 

 

 

Professoras Kellen C. B. de Souza e Aline Lins Camargo 
Coordenação do Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira 

https://www.ufcspa.edu.br/index.php/editais-de-extensao
https://www.ufcspa.edu.br/index.php/editais-de-extensao


 
 

 

 


