
 

FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA - FAMETRO 

PROCESSO SELETIVO PARA VOLUNTÁRIOS 

DO PROJETO DE EXTENSÃO CIM - FAMETRO 

EDITAL CIM-FAMETRO Nº 01/2018 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

EDITAL Nº 001/2018 – CIM/FAMETRO 

 

A coordenação do Curso de Farmácia da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza 

- FAMETRO, no uso de suas atribuições legais, torna público, junto aos alunos deste 

curso, a seleção de candidatos voluntários para o Projeto de Extensão “Centro de 

Informações sobre Medicamentos” (CIM/FAMETRO) do ano de 2018/2019.  

 

1) OBJETIVOS  

 

 Prestar informação sobre medicamentos aos profissionais de saúde, alunos dos 

cursos de graduação da área da saúde da Fametro e comunidade do entorno. 

 Realizar atividades de educação em saúde e de Promoção do Uso Correto e Seguro 

de Medicamentos para a comunidade; 

 Elaborar e validar materiais educativos em saúde (folder, boletim informativo, jogos 

educativos); 

 Fomentar a discussão interdisciplinar sobre a promoção do uso racional de 

medicamentos como tema transversal na graduação e pós-graduação, especialmente 

nos cursos que envolvem a prescrição. 

 Promover ações que estimulem o debate sobre o papel dos medicamentos na atenção 

à saúde e das estratégias comerciais que o envolvem no âmbito da sociedade 

brasileira; 

 Promover o Uso Racional de Fitoterápicos e Plantas Medicinais; 

 Sensibilizar e motivar educadores a trabalhar o Uso Racional de Medicamentos  

 Desenvolver pesquisas nas áreas de farmacoepidemiologia, farmacovigilância e 

avaliação de tecnologias em saúde; 

 

2) CAMPOS DE PRÁTICA E VAGAS  

 

As atividades do Projeto de Extensão CIM/FAMETRO serão desenvolvidas nos Campi 

da FAMETRO, na Clínica Integrada de Saúde, e na comunidade do entorno da 

faculdade. Também será realizada a participação em eventos externos. O período das 

atividades será de março de 2018 a março de 2019. O presente edital visa o 

preenchimento de 8 vagas voluntárias efetivas para os alunos do curso de graduação em 

Farmácia e 6 vagas para cadastro de reserva. A ocupação das vagas se dará mediante 

ordem de classificação dos candidatos no processo seletivo.  

 

3) INSCRIÇÃO ONLINE 

 Período: 06 a 09 de março de 2018. 

 Procedimento: preencher o formulário 

https://goo.gl/forms/BIQGMFVzJo16LCcG3 anexando o histórico escolar 

2018.1. O formulário poderá ser preenchido até às 23:59h do dia 06/03/2018. 

https://goo.gl/forms/BIQGMFVzJo16LCcG3


 

Dúvidas sobre o preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-

mail: cimfametro@gmail.com 

 

4) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

 Ser aluno regularmente matriculado, a partir do 1º semestre, na graduação de 

Farmácia da FAMETRO. 

 Ter disponibilidade de no mínimo 02 (duas) horas e no máximo 04 (quatro) horas 

semanais de segunda a sexta, fora dos horários de aula, para participar da orientação 

e das ações a serem executadas para desenvolvimento do projeto. 

 

5) DO PROCESSO SELETIVO 

 

5.1 A seleção se dará mediante entrevista e avaliação oral em forma de palestra com 

duração de 5 minutos sobre o tema que será sorteado no dia 09 de março de 2018, às 

10:30h, em sala que será informada posteriormente. 

5.2 A entrevista e a avaliação oral em forma de palestra acontecerão de forma 

simultânea nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, de 13:30 às 17:30, em sala que será 

informada posteriormente no dia da avaliação pela secretaria. 

5.3 Será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos. Será aprovado no processo 

seletivo o aluno que obtiver no mínimo sete (7,0) pontos na apresentação e ser aprovado 

na entrevista. 

5.4 Critérios de avaliação: 

a) Habilidade em oratória e facilidade de comunicação; 

b) Uso de material de apoio para a apresentação. 

5.5 Serão desclassificados do processo seletivo, o candidato que: 

a) Obtiver resultado insatisfatório em qualquer um dos critérios do item 5.3; 

b) For identificado usando de fraudes durante a inscrição ou prova oral; 

c) Não comparecer no dia e no horário indicados neste edital; 

d) Não cumprir com os requisitos e critérios de inscrição especificados nos itens 03 e 04 

deste edital. 

Será aprovado no processo seletivo o aluno que obtiver no mínimo sete (7,0) pontos na 

apresentação e for aprovado na entrevista. Os alunos classificáveis comporão uma lista 

de espera com igual número de vagas. 

5.6 Critérios de desempate: 

No caso de notas idênticas (empate) na média aritmética entre dois ou mais candidatos, 

o desempate será determinado pela maior Média global de cada candidato. 

 

6) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

O resultado será divulgado pela Coordenação do Projeto de Extensão no dia 20 de 

março de 2018, pelo e-mail dos participantes, e na fanpage do CIM 

(https://www.facebook.com/CIM-1187519431373966/)  e sítio eletrônico do CIM 

(https://cimfametro.wixsite.com/home).  

Serão classificados 08 alunos para assumir vagas imediatas e 6 alunos para cadastro de 

reserva, caso seja ampliado o número de vagas ou diante do desligamento de alunos 

classificados. 

mailto:cimfametro@gmail.com
https://www.facebook.com/CIM-1187519431373966/
https://cimfametro.wixsite.com/home


 

 

7) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA 

 

a) Somente serão admitidos no Projeto de Extensão CIM/FAMETRO os candidatos 

aprovados no processo seletivo. O ingresso no programa não gera qualquer vínculo 

empregatício com a Faculdade. 

b) A participação como voluntário no Projeto de Extensão CIM/FAMETRO não gera 

benefícios pecuniários, por tratar-se de uma atividade voluntária com finalidade de 

desenvolvimento acadêmico e profissional. 

c) O tempo de permanência dos voluntários selecionados por este edital é de 

01 ano, podendo o aluno renovar sua participação por mais 01 ano (a depender da 

análise dos professores responsáveis) 

 

8) DO DESLIGAMENTO 

 

Será desligado do Programa o voluntário que, durante a execução do projeto: 

 

a) Não participar ativamente das atividades propostas; 

b) Obtiver avaliação insatisfatória no exercício das atividades, realizada pelo professor 

responsável; 

c) Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto (abandono ou trancamento do 

curso); 

d) Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do projeto. 

 

9) DA CERTIFICAÇÃO 

 

Os voluntários que alcançarem frequência mínima de 85% da carga horária do projeto 

receberão certificação comprobatória de sua participação voluntária no Projeto de 

Extensão CIM/FAMETRO, referente ao período semestral ou anual de admissão no 

projeto, como também ter apresentado trabalho ou artigo em evento científico, sendo 

obrigatório envio de trabalho para a Conexão Fametro.  

Aos que completarem carga horária menor que 85% do total será conferida declaração 

de participação. 

A certificação e declaração de participação poderão ser registradas dentro das 

Atividades Complementares junto à Coordenação do Curso de Farmácia. 

 

10) DO CALENDÁRIO 

 

Divulgação do Edital de Seleção 28/02/2018 

Período de Inscrição 06 a 09/03/2018 

Prazo Final de Inscrição 09/03/2018 

Divulgação da homologação das inscrições 12/03/2018 

Sorteio do tema da palestra 12/03/2018 

Avaliação oral 14, 15 e 16/03/2018 

Divulgação do resultado 20/03/2018 

Execução do projeto 26/03/2018 a 26/03/2019 



 

 

 

11) CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos neste edital serão deliberados pelo coordenador do projeto em 

conjunto com a Coordenação do Curso de Farmácia. 

 

12) INÍCIO DAS ATIVIDADES 

 

 As atividades do projeto CIM/FAMETRO referente ao Edital 01/2018 terá início em 

26 de março de 2018 com encontros e atividades em três dias na semana, conforme 

calendário que será posteriormente definido pelo coordenador do projeto.  

 O aluno que tiver quatro (04) faltas em reuniões ou atividades do projeto, sem 

justificativa, será automaticamente desligado do grupo. 

 A assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO A) ocorrerá no dia 26 de março 

de 2018. 

 A entrega da Ficha de Acompanhamento de Orientação (ANEXO C) deverá ser 

entregue no último dia útil do mês corrente. 

 

 

 

Fortaleza, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO  

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que eu, 

______________________________________________________, aluno (a) 

devidamente matriculado(a) no Curso de Farmácia sob o número de matrícula 

________________________, da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – 

FAMETRO, tenho ciência das obrigações à qualidade voluntário do PROJETO DE 

EXTENSÃO CIM/FAMETRO, conforme regulamento vigente do Edital 

CIM/FAMETRO 01/2018, e nesse sentido, comprometo-me a respeitar as seguinte 

cláusulas:  

 

 

I – participar das reuniões do projeto de extensão;  

II– entregar ficha de acompanhamento de orientação, mensalmente;  

III – participar das atividades do projeto de extensão;  

IV –participar de eventos científicos e cursos de aperfeiçoamento; 

 

 

 

Fortaleza, _______ de março de 2018. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Candidato a Voluntário CIM/FAMETRO 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

PROJETO DE EXTENSÂO CIM_FAMETRO 
Nome do Aluno: 
Mês e ano de referência: 

Data Horário CH Atividades Rubrica Aluno Rubrica Preceptor 

Entrada Saída 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Controle de Frequência de Estágio 
Local do estágio: Preceptor de campo: 
Nome do Estagiário: Supervisor de campo: 
Mês e ano de referência: 

Data Horário CH Atividades Rubrica Estagiário Rubrica Preceptor 

Entrada Saída 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Controle de Frequência de Estágio 
Local do estágio: Preceptor de campo: 
Nome do Estagiário: Supervisor de campo: 
Mês e ano de referência: 

Data Horário CH Atividades Rubrica Estagiário Rubrica Preceptor 

Entrada Saída 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


