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EDITAL Nº 01/2017 
 
Edital de Seleção de Voluntários para o Projeto de Extensão 
"GRUPO RENASCER: APOIO EMOCIONAL ÀS MULHERES 
COM CÂNCER DE MAMA"  
 

Eu, Profª Drª Melissa Medeiros Braz, coordenadora do 
Programa de Extensão acima intitulado da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), torno público o edital do processo de seleção 
para acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação da 
UFSM, para exercer atividade voluntária no referido projeto, 
mediante os requisitos e critérios abaixo estabelecidos.  

 
1. O Grupo Renascer é um projeto de extensão interdisciplinar 

da Universidade Federal de Santa Maria que tem como objetivo 
acolher mulheres com diagnóstico de câncer de mama, 
independente da fase de tratamento, bom como seus familiares. 
Realizam-se encontros quinzenais no Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST) onde são desenvolvidas 
atividades de promoção da saúde, ações educativas, atividades de 
lazer, palestras e rodas de conversas. Durante as reuniões, as 
participantes sugerem diferentes assuntos de interesse do grupo. A 
partir disso, as atividades são organizadas pelos acadêmicos e pela 
coordenadora do projeto, priorizando ações e metodologias de 
promoção à saúde.  

2. Nesse processo de seleção, são oferecidas até 4 vagas 
para membros voluntários, regularmente matriculados(as) nos 
cursos de graduação e 3 vagas para alunos matriculados nos 
cursos de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria 
interessados em desenvolver ações junto ao Grupo Renascer. 
 
2. CRONOGRAMA  

Inscrição dos voluntários: 16/10 a 29/10/2017. 
Seleção dos voluntários pelo Coordenador: 30/10/2017.  
Divulgação dos voluntários pelo Coordenador: 31/10/2017. 



 
3. REQUISITOS  
Para ser voluntário do projeto de extensão, o acadêmico deve:  
 
1. Estar regularmente matriculado em cursos de graduação ou pós-
graduação da UFSM.  
2. Ter disponibilidade de 4 (quatro) horas semanais para o 
desempenho das atividades relativas ao projeto, que ocorre nas 
terças feiras, no turno vespertino, no Centro de Referência à Saúde 
do Trabalhador (CEREST/Santa Maria).  
4. Ter interesse pela temática, qual seja, abordagem grupal e 
desenvolvimento de atividades de educação em saúde com 
mulheres com câncer de mama, bem como seus familiares. 
 
4. INSCRIÇÕES:  
As inscrições serão realizadas conforme se segue:  
a) Data – 16 a 29/10/2017 
b) Deverá ser enviado e-mail para a coordenadora do projeto 
(melissabraz@hotmail.com), com o assunto “Grupo Renascer”. No 
corpo do texto devem constar: 
a) Nome completo 
b) Curso 
c) Número de matrícula 
 
6. PROCESSO SELETIVO:  
O processo seletivo ficará a cargo da Coordenadora da Ação de 
Extensão. Ocorrerá a partir de entrevista, a ser realizada no dia 
30/10/2017, às 12h30min, na sala 4108 do prédio 26D. O resultado 
final da seleção será divulgado no dia 31/10/2017 por meio dos e-
mails dos participantes e na página do Grupo Renascer no 
Facebook (https://www.facebook.com/renascer.grupo.husm/). 
 

 
 
 

Santa Maria, 13 de Outubro de 2017. 
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