EDITAL Nº 055/2019 DE 08 DE AGOSTO DE 2019
Projeto de Extensão PediArte
Constitui requisitos e etapas para a seleção de
candidatos a voluntários ao Projeto de Extensão
PediArte da Faculdade Meridional/IMED.

A IMED, integrante do sistema Federal de Ensino do Ministério da Educação e mantida pelo Complexo
de Ensino Superior Meridional, recredenciada pela Portaria MEC nº 524, publicada no DOU de
10/05/2012, através do Departamento de Extensão e Responsabilidade Social apresenta o seguinte edital:
PROPOSTA:
O projeto PediArte tem como norte oferecer atividades lúdico-pedagógicas para promover a
humanização do ambiente hospitalar. O projeto constituir-se-á de um conjunto de ações que aliarão
diferentes expressões artísticas e lúdicas, propostas pelos alunos do curso de Medicina e de Psicologia
da Faculdade Meridional/IMED no âmbito da pediatria do Hospital de Clínicas de Passo Fundo/RS.
Com a orientação dos professores dos cursos de Medicina e Psicologia da Faculdade
Meridional/IMED, os alunos levarão até aos quartos das crianças e dos adolescentes internados
atividades como os tradicionais jogos de tabuleiro, atividade de elaboração de Origamis, brincadeiras
orais como trava-línguas, parlendas, adivinhas, teatro de bonecos, dedoches, interpretação com
acompanhamento instrumental de músicas infantis. No escopo deste projeto, também constam ações do
projeto de Contação de Histórias.
DOS OBJETIVOS:
1. Promover a humanização da saúde em interface com brincadeiras tradicionais, educativas e
prazerosas;
2. Discutir a importância da empatia na área médica;
3. Construir um momento de bem-estar e catarse para o paciente infantil e adolescente em
internação de longa duração;
4. Propiciar ao acadêmico de Medicina e Psicologia um contato, que extrapole a técnica, com o
paciente para criar uma ambiência de confiança e afetividade;
5. Iniciar um campo investigativo com amplo leque de oportunidades para o desenvolvimento de
Trabalhos de Conclusão de Curso, artigos, dissertações e teses;
DOS REQUISITOS
Podem participar da seleção os acadêmicos de Medicina (a partir do quarto nível) e Psicologia (a partir
do sexto nível) da Faculdade Meridional/IMED.

DAS INSCRIÇÕES:

Período de inscrição : 07 de agosto ao dia 14 de agosto de 2019.
Inscrições através do e-mail: dafnebd@bol.com.br

DA SELEÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Prova escrita: será realizada no dia 15 de agosto às 8h nas dependências da IMED.
Requisitos:
- Estar matriculado nos cursos de Medicina e Psicologia.
- Disponibilidade de tempo.
Número de vagas:
- 5 vagas para alunos do curso de Medicina.
- 3 vagas para alunos do curso de Psicologia.
DO CERTIFICADO
Certificado de Horas. Sendo que para certificação o aluno deverá participar ao longo de todo o semestre
com 75% (setente e cinco por cento) de presença nas atividades do Projeto.
DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
Os resultados serão publicados nas páginas dos cursos no site da Faculade Meridional/IMED e enviados
por e-mail.
As excepcionalidades e situações omissas neste edital serão resolvidas pela coordenação do de Extensão
e Responsabilidade Social e pela coordenação do curso de Medicina da IMED.
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