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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DO PROJETO DE
EXTENSÃO “CORAL”

2018
A Diretoria e Núcleo de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Medicina
de Barbacena (FAME) fazem saber aos interessados que estarão abertas pelo Núcleo de
Pesquisa e Extensão, com a Professora Cristina Maria de Miranda Bello, na sala 202 da
FAME, todas as quintas feiras durante o mês de fevereiro, às 19:30, as inscrições para a
seleção de alunos interessados no Projeto de Extensão “Coral” sob a Coordenação da
Profª. Cristina Maria M. Bello.
O presente processo seletivo destina-se a seleção de membros para
composição do coral da FAME.
Os alunos serão selecionados, nos termos deste Edital, sob orientação da
Coordenadora Acadêmica do Projeto, junto ao público alvo conforme abaixo:
1º) Todos alunos regularmente matriculados no Curso de Medicina da FAME,
observadas as exigências contidas no Edital e Regulamento estão aptos a participar do
Projeto de extensão. Sendo que por se tratar de um Projeto de Extensão, não há
remuneração para o aluno.
2º) O aluno candidato deverá ter, obrigatoriamente, disponibilidade de horário
(2h/semanais) para exercer as atividades de Extensão, segundo as exigências do
Coordenador responsável pelo Projeto.
3°) O candidato que não se enquadrar no requisitos acima será automaticamente
desclassificado do Projeto, passando a vaga para o candidato subsequente.
4º) O processo seletivo se dará mediante ordem de chegada na lista de inscrição e
disponibilidade de horário.
6º) O resultado do processo seletivo será divulgado em março de 2018 pela Prof.
Responsável pelo Projeto, em seguida será realizada uma primeira reunião para repasse
das orientações, com data a ser divulgada previamente para dar inicio as atividades.
7º) O Projeto terá duração de dois anos, renovados ou não, após resultado de avaliação
de desempenho do aluno ao final de cada semestre letivo; de modo que o aluno que
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obtiver resultado satisfatório, inserido no Programa
receberá o Certificado correspondente com 180 horas.

por quatro semestres letivos,

Barbacena, 13 de novembro de 2017.

Profª. Cristina Maria de Miranda Bello
Coordenadora do Projeto

Dr. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho
Diretor FAME/FUNJOBE

