
 

EDITAL DECHAMADA  

PROJETO DE EXTENSÃO “ ALZHEIMER – CUIDANDO DE QUEM CUIDA ” - 
GRUPO RESERVA 

 

EDITAL 005/2017 – COORDENAÇÃO DE PSICOLOGIA / FACULDADE 
SANTANA 

A Coordenação do curso de Bacharelado em Psicologia da Faculdade 
Sant’Ana – IESSA, torna pública a abertura de chamada para adesão de 
indivíduos para grupo reserva do Projeto de Extensão Alzheimer – cuidando de 
quem cuida, para o ano de 2017, de acordo com as seguintes normas: 

 

1. O PROJETO 

O Projeto visa atender cuidadores de indivíduos portadores do mal de 
Alzheimer, tanto com atividades preventivas quanto com grupo terapêutico. Os 
encontros serão realizados nas quartas-feiras das 14h00 às 16h00 e, nas 
quintas-feiras das 18h00 às 20h00. O acadêmico que tiver interesse em 
participar, deverá ter disponibilidade para os horários citados anteriormente.  

 
2. OBJETIVOS  

2.1. Ampliar os conhecimentos relacionados ao tema do Projeto, visando 
o aprendizado crítico e científico dos acadêmicos participantes; 

2.2. Realizar atividades e grupo terapêutico com cuidadores de pessoas 
diagnosticadas com Mal de Alzheimer a cada 15 (quinze) dias. 

 

3. O PROCESSO SELETIVO 
3.1. Os acadêmicos interessados deverão escrever uma carta de 

intenção, contendo sua identificação e a justificativa para 
participação no projeto, e, encaminharem no e-mail: 
jussaradbprado@gmail.com. 

3.2. Assim que surgir vaga nos grupos existentes ou, demanda para a 
criação de novos grupos, os acadêmicos selecionados serão 
chamados.; 

 

4. REQUISITOS PARA A SELEÇÃO 
4.1. Para participar do Projeto de Extensão, o acadêmico deverá estar 

devidamente matriculado no curso de Bacharelado em Psicologia; 



4.2. Estar cursando ou já ter cursado o 5º período do curso; 
4.3. Ter interesse no tema proposto pelo Projeto; 
4.4. Ser dedicado à leitura e estar disposto a auxiliar nas atividades 

realizadas durante o Projeto. 

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO PROJETO 
5.1. Comparecer no mínimo 80% (oitenta por cento) das atividades 

presenciais desenvolvidas pelo grupo; 
5.2. Realizar todas as tarefas propostas dentro dos prazos solicitados 

perante o orientador. 

 

6. BENEFÍCIOS 
6.1. O acadêmico receberá certificado comprovando sua participação no 

Projeto, além das horas cedidas às atividades. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. O prazo limite para a inscrição no projeto será de 15 (quinze) dias a 

contar da sua publicação; 
7.2. Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as disposições deste 

edital podem ser enviadas para o endereço 
jussaradbprado@gmail.com 

7.3. Divulgação dos resultados da seleção: 03/05/2017 no site 
www.iessa.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                    
Maurício Wisniewski  

Coordenador do Curso de Bacharelado 
em Psicologia 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jussara Doretto Benetti do Prado 

Acadêmica Responsável 

 


