
PLANO DE TRABALHO DOS BOLSISTAS 
 
 
 
BOLSISTAS 1 A 4 
 
CRONOGRAMA 

 
 2021 2022 

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

- Treinamento inicial        

- Criação de material audiovisual        

- Vivências em teleatendimento        

 
 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
A carga horária semanal será de 20 h, que será dividida nas atividades. 

• O bolsista deverá realizar o treinamento inicial completo para a realização do trabalho 
de atendimento. 

• Contribuirá com a produção dos recursos audiovisuais de apoio, que serão 
disponibilizados para os pacientes, relacionados à intervenção RESILIEIGHT. Para 
isso, auxiliará na filmagem, edição e montagem de vídeos, e tratamento do áudio. 

• Realizará atendimento aos pacientes que buscam a CAEd, mediante encaminhamento 
específico sob orientação do coordenador do projeto. Todo o atendimento deverá ser 
supervisionado. Da carga horária, pelo menos a metade deverá ser utilizada para 
atendimento (10h). 

• O aluno deverá participar ativamente dos cursos ofertados pelo projeto de ensino, mas 
não precisará se envolver com a administração dos mesmos. 

 
 
 
 
BOLSISTAS 5 a 8 
 
CRONOGRAMA 

 
 

 2021 2022 

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

- Treinamento inicial        

- Criação de cartilha        

- Vivências em teleatendimento        

 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
A carga horária semanal será de 20 h, que será dividida nas atividades. 

• O bolsista deverá realizar o treinamento inicial completo para a realização do trabalho 
de atendimento. 

• Contribuirá com a produção da cartilha de apoio, que será disponibilizada para todos 
os alunos da UFSM, constando psicoeducação sobre técnicas de manutenção da 
saúde mental e reforço da resiliência. Para isso, auxiliará na redação do texto, e poderá 
contribuir criativamente a partir da experiência realizada. 

• Realizará atendimento aos pacientes que buscam a CAEd, mediante encaminhamento 
específico sob orientação do coordenador do projeto. Todo o atendimento deverá ser 
supervisionado. Da carga horária, pelo menos a metade deverá ser utilizada para 
atendimento (10h). 

• O aluno deverá participar ativamente dos cursos ofertados pelo projeto de ensino, mas 



não precisará se envolver com a administração dos mesmos. 
 
 
 
BOLSISTAS 9 A 10 
 
CRONOGRAMA 
 
 

 2021 2022 

Atividades Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

- Treinamento inicial        

- Vivências em teleatendimento        

- Cursos de curta duração        

 
 

 
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
 
A carga horária semanal será de 20 h, que será dividida nas atividades. 

• O bolsista deverá realizar o treinamento inicial completo para a realização do trabalho 
de atendimento. 

• Contribuirá com a administração dos cursos de curta duração, que serão ofertados para 
alunos de graduação e pós-graduação da UFSM, na temática da resiliência e promoção 
da saúde mental. Auxiliará no agendamento, envio de emails, inscrições, certificados, 
assim como outras tarefas executivas. 

• Realizará atendimento aos pacientes que buscam a CAEd, mediante encaminhamento 
específico sob orientação do coordenador do projeto. Todo o atendimento deverá ser 
supervisionado. Da carga horária, pelo menos a metade deverá ser utilizada para 
atendimento (10h). 

 


