NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL Nº 02/2017
ILHÉUS/BA, 29 de agosto de 2017

O Diretor Geral da Faculdade Madre Thais - FMT, no uso de suas atribuições,
observando as disposições do PDI da instituição, torna público que se encontram abertas
às inscrições para os projetos de Extensão e Iniciação Científica.

 Projeto de Sessões Científicas de Enfermagem - PROSEC
 Liga Acadêmica de Terapia Intensiva (LIGATI-FMT)
 Avaliação do perfil nutricional dos universitários da Faculdade
Madre Thais – FMT- Projeto de Nutrição
 Bem me Quero
 Ações de Prevenção e Diagnóstico Laboratorial em comunidades
no município de Ilhéus - Bahia
 Pesquisa de agentes etiológicos de micoses superficiais no sul da
Bahia em amostras ambientais
 Postura nota dez
 Programa de orientação e reabilitação de incapacidades em
hansênicos- PROREABIH
A Faculdade Madre Thais desenvolve atividades de Investigação Cientifica e extensão,
promovendo ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de
ensino e extensão. As atividades de extensão estão voltadas para a resolução de
problemas e de demandas da comunidade local na qual a Instituição está inserida; e
alinhadas a um modelo de desenvolvimento que privilegia, além do crescimento
econômico, a promoção da qualidade de vida.

 O Projeto de Investigação Científica - Projeto de Sessões Científicas

de

Enfermagem - PROSEC é um projeto piloto no curso de Enfermagem, a fim de

inserir os discentes e docentes buscando o conhecimento e atualizações em
saúde. O projeto tem como objetivo estabelecer o registro histórico da
instituição neste projeto na disseminação de conhecimento, atualização de
patologias, legislações, procedimentos, cuidados oferecidos ao paciente e
perpetuar a educação continuada, nas inúmeras áreas de saúde, além de
destacar a trajetória de atuação dos profissionais e alunos que a compõem
esta instituição, ressaltando inclusive as contribuição científica e prática dos
mesmos.
 O Projeto de Investigação Científica - Liga Acadêmica de Terapia Intensiva
(LIGATI-FMT), será fundamentado em atividades extracurriculares cujo intuito
é congregar os acadêmicos em seus vários níveis de conhecimento e interesse
em terapia intensiva, a fim de complementar sua formação profissional,
agregando o aprendizado com abordagens teórico-práticas mais aprofundadas
relacionadas ao tema, além de promover ações de promoção e prevenção de
saúde na sociedade.


O Projeto de Extensão - Avaliação do perfil nutricional dos universitários da
Faculdade Madre Thais – FMT- Projeto de Nutrição, consiste no treinamento
dos discentes interessados para realizar ”A avaliação do perfil nutricional dos
universitários

da

FMT”

visando

conhecer,

mediante

a

avaliação

antropométrica, e aplicação de questionários de frequência alimentar, o estado
nutricional dos universitários dos diversos cursos da FMT. Os avaliadores:
docentes do curso de enfermagem, do quarto período sob a supervisão do
professor. Esta atividade contribuirá para a formação do profissional com a
visão de trabalho multidisciplinar, abrangendo o ensino, a pesquisa e a
extensão durante suas atividades.


O Projeto de Extensão – Bem me Quero é um projeto de extensão de intervenção
interdisciplinar complementa a formação acadêmica dos discentes por meio do
ensino-pesquisa-extensão além, de permitir maior acessibilidade da população
feminina à coleta do preventivo pela equipe da Enfermagem e, realização do
exame de citologia de Papanicolaou por Biomédicos. Essa pesquisa contribui
conscientizando e diagnosticando precocemente as mulheres com suspeita de

lesões, infecções e o câncer do colo do útero, promovendo a saúde na vida das
mulheres, redução nos custos de tratamentos e índices de mortalidade.
 O Projeto de Investigação Científica - Ações de Prevenção e Diagnóstico
Laboratorial em comunidades no município de Ilhéus – Bahia, propõe Aplicação
de Ações de Prevenção e Diagnóstico Laboratorial em Parasitologia, visando
atividades teórica- prática de ensino, pesquisa e extensão, permitindo que os
alunos de biomedicina da Faculdade Madre Thaís vivenciem os fatores
determinantes das doenças parasitárias. Diagnosticar a realidade higiênicosanitária e de enteroparasitoses, visando criar ações básicas para minimizar a
incidência de parasitoses nas comunidades; Favorecer a população através da
realização de exames coproparasitológicos; Traçar o perfil epidemiológico
regional de doenças parasitárias.
 O Projeto de Investigação Científica – Pesquisa de agentes etiológicos de
micoses superficiais no sul da Bahia em amostras ambientais, tem como objetivo
a coleta, cultivo, isolamento e identificação laboratorial de fungos causadores de
micoses superficiais em amostras ambientais.
 O Projeto de Extensão - Postura nota dez, visa Proporcionar ao alunado de
fisioterapia um estudo abrangente sobre a coluna vertebral, com maior
compreensão dos desvios e alterações posturais; Desenvolver a prática de
avaliação postural; Capacitar os alunos à apresentação de palestras, oficinas e
atividades pedagógicas; Estreitar os laços entre a Faculdade Madre Thaís e a
comunidade através de ações sociais e educativas.
 O Projeto de extensão PROREABIH foi idealizado mediante os preceitos da
legislação vigente que tratam de ações que visam orientar a prática da saúde de
acordo com os princípios do SUS, fortalecendo as ações de vigilância
epidemiológica da hanseníase, a promoção da saúde e a assistência integral aos
portadores deste agravo, visando contribuir no processo de inclusão social, bem
como potencializar a qualidade de vida por meio dos serviços multidisciplinares
prestados. O projeto, que envolve os cursos de Fisioterapia e Enfermagem da
FMT, tem a finalidade de capacitar discentes de modo a atuar em um serviço de
atendimento (orientação/ habilitação/ reabilitação) destinado aos portadores de
hanseníase, bem como atender às Instituições parceiras com projetos de
acessibilidade.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
PERÍODO DE
DURAÇÃO/ESTAGIÁRIO: 01 ano

LOCAL DE REALIZAÇÃO:
Faculdade Madre Thais

Instituições parceiras:
CLIENTELA ENVOLVIDA: Docentes e
discentes dos cursos de Enfermagem,
Secretaria Municipal de Saúde, Escolas Públicas e
Biomedicina e Fisioterapia.
Privadas, Laboratório Exato.
LOCAL DE INSCRIÇÃO: Ficha site da FMT
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 00,00 (s/
(entregue junto com a documentação na Secretaria
taxa)
Acadêmica)
MODALIDADE DOS PROJETOS: FREQUÊNCIA: 04 Horas semanais
Investigação Científica e Extensão

2. DAS VAGAS
A seleção para os projetos de pesquisa e extensão, cujas inscrições são abertas pelo
presente Edital, objetiva a inserção de alunos dos cursos de Enfermagem, Biomedicina e
Fisioterapia, com limites de vagas delimitadas nos projetos no quadro anexo neste edital
(ANEXO I).
3. REQUISITOS DO ESTUDANTE
a) Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação em Enfermagem,
Biomedicina e Fisioterapia da FMT
b) Ser aprovado na seleção de candidatos
OBSERVAÇÕES:
Para os projetos do curso de Biomedicina:
- Agentes etiológicos de micoses superficiais no sul da Bahia: vagas disponíveis
para discentes do curso de Biomedicina do 3º ao 7º semestre e que tenha feito a
disciplina microbiologia básica.
- Ações de prevenção e diagnóstico laboratorial em comunidades do Município de
Ilhéus – Bahia: vagas disponíveis para discentes do curso de Biomedicina e
Enfermagem que tenham cursado a disciplina de parasitologia básica.
- Bem me Quero: vagas disponíveis para discentes de biomedicina que estão cursando
o 6º semestre ou que tenham feito à disciplina de citologia clínica.
Para os projetos do curso de Enfermagem:

- Projeto Sessões Científicas de Enfermagem: vagas disponíveis para discentes de
enfermagem que tenham cursado e sido aprovado na disciplina Metodologia da
Pesquisa.
- O Projeto de Investigação Científica - Liga Acadêmica de Terapia Intensiva:
vagas disponíveis para discentes de enfermagem que estão cursando e sido aprovado nas
disciplinas Metodologia da Pesquisa, Semiologia e Fundamentos da Assistência ao
Cuidar.

- O Projeto de Extensão - Avaliação do perfil nutricional dos universitários da
Faculdade Madre Thais: vagas disponíveis para discentes de enfermagem que estão
cursando e sido aprovado nas disciplinas Metodologia da Pesquisa, Semiologia e
Fundamentos da Assistência ao Cuidar.
- Bem me Quero: vagas disponíveis para discentes de enfermagem que estão cursando
o 7º e 8º semestres e que tenham feito as disciplinas Assistência de enfermagem, Saúde
do adulto e do idoso e Saúde da mulher.
- PROREABIH: vagas disponíveis para discentes de Enfermagem que tenham
cursado e sido aprovado na disciplina Semiologia.
Para os projetos do curso de Fisioterapia:
- Postura nota dez: vagas disponíveis para discentes de Fisioterapia que tenham
cursado e sido aprovado na disciplina Cinesiologia e Biomecánica.
- PROREABIH: vagas disponíveis para discentes de Fisioterapia que tenham
cursado a disciplina Neurociências.
4. REQUISITOS DO ORIENTADOR
4.1 Ser professor vinculado aos cursos de Enfermagem, Biomedicina e Fisioterapia da
Faculdade Madre Thais – FMT ou professor colaborador de IES parceiras que tenha
produção científica, tecnológica ou artístico-cultural na área de conhecimento.
4.2. Orientar o aluno nas distintas fases do trabalho científico e nos
atendimentos/capacitações: dá conhecimento do projeto ao orientando, treinamento na
fase de coleta de dados/ atendimentos, elaboração dos relatórios parcial e final, e
correção dos resultados apresentados em congressos, seminários, dentre outros.
4.3. O orientador é responsável por comunicar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão dessa
Instituição o cancelamento da Iniciação Científica/Projeto de extensão.
4.4. É responsabilidade do orientador viabilizar a execução do projeto de Investigação
Cientifica/ Projeto de Extensão.
5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições encontram-se abertas entre 30 de agosto a 11 de setembro de 2017.
5.2 O aluno deverá inscrever-se por meio de ficha de Inscrição disponível no site da
Faculdade Madre Thais na Secretaria Acadêmica da FMT.
5.4 A ficha de inscrição deve ser entregue na Secretaria Acadêmica da FMT,
acompanhada do Comprovante de matricula atual, Fotocópia do RG, Histórico Escolar e
Currículo lattes.
5.5 O aluno deverá realizar a inscrição nos projetos de Investigação Cientifica/ Extensão
que apresente afinidade com o curso de graduação que frequenta.
5.6 Não serão aceitas inscrição em mais de um projeto.
5.7 Não serão analisadas solicitações de candidatos com pendências junto à Secretaria
Acadêmica e Setor Financeiro.
6. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS:
6.1. Os candidatos serão selecionados através da análise do Histórico Escolar, Currículo
Lattes e entrevista. O histórico escolar terá peso 4, o currículo terá peso 2 e a entrevista
peso 4.
6.2 A Entrevista será realizada pelo Professor executor do Projeto de Pesquisa/
Extensão no dia 13 e 14 de setembro, a partir das 16:00.
6.3 Os horários de entrevista serão expostos no mural central e dos Cursos da Faculdade
Madre Thais.
7. DOS RESULTADOS
7.1. O resultado será divulgado no mural Central e do Curso da Faculdade Madre Thais,
até 05 dias após a seleção.
8. DO TERMO DE COMPROMISSO
Após homologação do resultado, o discente terá 10 (dez) dias úteis para comparecer a
Coordenação do Curso, responsável pelo Projeto para assinatura do Termo de
Compromisso.
9. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
9.1. O período de vigência da Investigação Científica ou estágio em Projeto de Extensão
será de 12 (doze) meses, podendo ser de, no máximo mais 12 meses RENOVAÇÃO ou
relacionado ao tempo de vigência do Projeto.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O estágio em Projetos de Extensão e em Iniciação Científica não gera vínculo

empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
10.2. Os discentes deverão apresentar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão, relatórios
semestrais. A não apresentação dos relatórios no prazo implica a suspensão do Projeto.
10.3. É obrigatório o uso da logomarca da FMT nas apresentações de trabalho, dentro
da instituição ou em outros locais, referentes aos resultados obtidos pelo projeto.

Ilhéus, 29 de agosto de 2017

Eusinio Lavigne Gesteira
Diretor Geral

ANEXO I

Sessões Científicas - Enfermagem em Ação
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

ENFERMAGEM

Sara Oliveira
Tannus Santos
(FMT)

IC

Nº VAGAS

10

Liga Acadêmica de Terapia Intensiva (LIGATI-FMT)
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

ENFERMAGEM

Gabriela Souza
de Oliveira
(FMT)

IC

Nº VAGAS

07

Bem me Quero
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

ENFERMAGEM

Renata Couto

BIOMEDICINA

Milena
Magalhães

Nº VAGAS
07

EXT

04

(FMT)

Avaliação do perfil nutricional dos universitários da Faculdade
Madre Thais – FMT- Projeto de Nutrição
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

ENFERMAGEM

Gabriela Souza
de Oliveira

EXT

Nº VAGAS

04

(FMT)

Ações de Prevenção e Diagnóstico Laboratorial em comunidades
no município de Ilhéus - Bahia
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

BIOMEDICINA

Flamélia Carla
Silva Oliveira
(FMT)

IC

Nº VAGAS

04

Pesquisa de agentes etiológicos de micoses superficiais no sul da
Bahia em amostras ambientais
CURSO
BIOMEDICINA

ORIENTADOR MODALIDADE
Zulane Lima
Souza

IC

Nº VAGAS

03

(FMT)

Postura nota dez
CURSO

ORIENTADOR MODALIDADE

FISIOTERAPIA

Ana Luiza
Oliveira Santos
Nascimento

EXT

Nº VAGAS

04

(FMT)

PROREABIH
CURSO
FISIOTERAPIA
E
ENFERMAGEM

ORIENTADOR MODALIDADE
Gracielle
Santos
(FMT)

EXT

Nº VAGAS

02 – Fisioterapia
02 - Enfermagem

