
      
 

EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

1. DO EDITAL 

Por meio deste instrumento, torna-se público o processo de seleção de participantes para atuar 

na Atividade de Extensão - ACIEPE - Humanização na assistência ao recém-nascido 

(https://www.proex.ufscar.br/editais-1/editais-2021/edital-aciepe-2021-sei_23112-

017839_2020_77-3.pdf), sob coordenação da Profª Renata Sayuri Ansai Pereira de Castro.  

2. DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO 

OBJETIVOS: 

- Promover, nos alunos e nos profissionais da saúde em atuação, a sensibilização do cuidado 

humanizado e o olhar global da mãe e do recém-nascido através da discussão de casos clínicos, 

de artigos científicos e protocolos e políticas nacionais e regionais; 

- Ampliar o conhecimento sobre técnicas de humanização do cuidado; 

- Estimular campo de pesquisa na área; 

- Propor estratégias para melhorar a assistência humanizada neonatal na comunidade local. 

METODOLOGIA: 

Estão previstos encontros síncronos quinzenais, às quintas-feiras – 19h00 às 21h00, além de 

estudos e atividades individuais e em grupo complementares, com duração de 5 meses (agosto 

a dezembro/2021). Carga horária prevista: total de 60 horas (4 créditos) 

A humanização da assistência ao recém-nascido será discutida através de disparadores como 

casos clínicos, artigo científico e protocolos e estudo de políticas públicas, sendo dividido da 

seguinte forma: 

CRONOGRAMA (Quinzenalmente): 

Semana 1: Estudo individual a partir do material disparador enviado. 

Semana 2: Encontro virtual com discussão em grupo - com duração de 2 horas (via google meet 

ou plataforma similar) 

Situações-problema programados para uso como disparadores: 

- Transição da vida fetal para neonatal e fisiologia neonatal 

- Assistência humanizada ao nascimento/desmedicalização do parto e nascimento 

- Situações de vulnerabilidade social: uso de drogas na gestação e puerpério, mãe adolescente 



      
- Amamentação (fisiologia, técnica e dificuldades): um olhar integrado 

- O recém-nascido com malformação congênita e/ou sindrômico 

- Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

- O recém-nascido prematuro e/ou de baixo peso - Método Canguru: efeitos no 

neurodesenvolvimento do recém-nascido e na criação de vínculo. 

- Foco no profissional de saúde – “cuidar do cuidador” 

- Visita ampliada nas unidades neonatais 

- Cuidado centrado no recém-nascido com participação da família 

- Ambiente sensorial da unidade neonatal (som, “horário do “soninho”, iluminação, toque 

neonatal) 

- Estratégias amenizadoras da dor no recém-nascido (sucção não nutritiva, contenção, “ninho”, 

fármacos) 

- Intervenções desnecessárias/ cuidado minimamente invasivo 

- Direitos do paciente e princípios éticos do cuidado 

- Morte neonatal e luto 

Os temas poderão variar de acordo com a demanda do grupo. 

Avaliação final: 

- Reflexão individual; 

- Elaboração de uma proposta de plano de melhoria na humanização da assistência neonatal; 

- Elaboração (individual ou em grupo) de material informativo sobre o tema para distribuição 

online para profissionais da saúde e/ou público-alvo (gestantes, puérperas e familiares). 

Para fornecimento de certificado serão considerados os seguintes critérios: 

- Frequência nas atividades (mínimo de 75% de frequência nos encontros síncronos online); 

- Participação, interação com o grupo e comprometimento durante as atividades (A1 - peso 1); 

- Resposta final a um questionário reflexivo online (A2 - peso 1); 

- Elaboração de uma proposta de um plano de melhoria na humanização da assistência neonatal 

(A3 - peso 1); 



      
- Elaboração (individual ou em grupo) de material informativo sobre o tema para distribuição 

online para profissionais da saúde e/ou público-alvo (gestantes, puérperas e familiares) (A4 - 

peso 1). 

A nota final será calculada pela média ponderada das notas. O estudante será aprovado se 

obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis), e apresentar frequência mínima de 75%. 

PRÉ-REQUISITOS: 

- Ter acesso a plataforma online para participação das discussões em grupo; 

- Ser aluno de graduação de cursos da área de saúde ou ser profissional da saúde com atuação 

em serviços relacionados à saúde do recém-nascido. 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 

Professora Renata Sayuri Ansai Pereira de Castro – Departamento de Medicina – UFSCar 

Professora Cristina Ortiz Sobrinho Valete – Departamento de Medicina – UFSCar 

Professora Esther Angélica Luiz Ferreira – Departamento de Medicina – UFSCar 
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3. DA INSCRIÇÃO E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Número de vagas: Total: 30 vagas 



      
- Alunos de Graduação da UFSCar: 15 vagas 

- Público Externo: 15 vagas 

a. ALUNO REGULARMENTE MATRICULADO EM CURSO DE GRADUAÇÃO DA ÁREA 

DA SAÚDE DA UFSCAR: 

A inscrição será via SIGA/UFSCar, conforme o calendário acadêmico de 2021, divulgado no site: 

http://www.prograd.ufscar.br/estudantes-de-graduacao/calendario 

Além da inscrição via SIGA, o aluno deve preencher o formulário google até o dia 25 de julho de 

2021: https://forms.gle/SKL7mDLqERyXP76z7 

A seleção será via SIGA-UFSCar. 

b. PROFISSIONAL DA SAÚDE COM ATUAÇÃO EM SERVIÇOS RELACIONADOS À 

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO 

A inscrição será via envio de formulário google até o dia 25 de julho de 2021: 

https://forms.gle/SKL7mDLqERyXP76z7 

A seleção de participantes externos será por ordem de recebimento do formulário, mediante a 

confirmação via e-mail. 

São Carlos, 08 de julho de 2021.  

 

___________________________________________ 

Profa Renata Sayuri Ansai Pereira de Castro 

Coordenadora da Atividade de Extensão 
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