
 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 

 
                                PROJETO DE EXTENSÃO CONTINUADA- INTERDISCIPLINAR 

                                                  
EDITAL N º. ___/2012 

 
        O Diretor Geral da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, 
no uso de suas atribuições regimentais, publica o seguinte Edital:                                                             
 

 
Art.1º. Estarão abertas, no período de 19 e 24 de SETEMBRO de 2012 das 08 às 
17h na Central de Informações e na Secretaria Acadêmica do HTJ da Faculdade de 
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - FCMS/JF, as inscrições para os 
estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia  
interessados à seleção do Projeto de Extensão Continuada- “CUIDAR PARA 
SORRIR” 
 
Art.2º. O Projeto será aberto para atender as normas estabelecidas pelo Núcleo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - NDCT e pelo Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão- 
DEPE. 
 
Art.3º. Poderão participar do processo seletivo estudantes a partir do 5º período do 
curso de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia, sendo selecionados 
apenas 05 (cinco) de cada curso para participarem do projeto. 
  
Art.4º. O processo de seleção, constando de uma entrevista e de uma prova 
descritiva sobre “CUIDADOS COM A CAVIDADE ORAL NA PREVENÇÃO DE 
INFECÇÕES”, será realizado no dia 25/09/2012 das 17h às 19h no Hospital 
Therezinha de Jesus, na Sala 103. 
  
Art.5º. O resultado da seleção será divulgado no Quadro de Avisos da FCMS/JF e 
no HTJ no dia 26/09/2012 após as 16 horas. 
 
Art.6º. Os estudantes selecionados, como voluntários, iniciarão suas atividades em 
01/10/2012 com término previsto para 01/10/2013. 

Art.7º. O estudante deverá cumprir uma carga horária de 12 horas mensais, incluindo 
organização, elaboração de trabalho, coleta de dados e execução do cuidado da 
cavidade oral em pacientes na UTI adulto da Unidade proposta para esta atividade e 
produção científica. 

Art.8º. O projeto se desenvolverá de segunda a sexta-feira de cada mês, 
inicialmente, na Unidade de Terapia Intensiva Adulto no HTJ, durante o segundo 
semestre de 2012, incluindo o mês de dezembro de 2012 e no primeiro e segundo 
semestre de 2013, incluindo os meses de janeiro e julho de 2013, 
respectivamente. 

Art.9º. Após apresentação do relatório semestral, os estudantes que cumpriram 100% 
de presença, receberão certificado de participação no projeto. 

Art.10º. Referências indicadas para estudo:  

 Silveira IR, Maia FOM, Gnatta JR, Lacerda RA. Higiene bucal: prática relevante 
na prevenção de pneumonia hospitalar em pacientes em estado crítico. Acta 
Paul Enferm 2010;23(5):697-700.  



 Kahn S, Garcia CH, Júnior JG et al. Avaliação da existência de controle de 
infecção oral nos pacientes internados em hospitais do estado do Rio de 
Janeiro. Revista Ciência & Saúde Coletiva 2008;13(6):1825-1831. 

 Weiss VF, Dornelas BR, Aragão GN, Silva JVM, Bezerra FS, Rocha Júnior AM. 
Avaliação das pressões intra-cuff em pacientes na unidade de terapia intensiva 
e sua relação com casos de pneumonia nosocomial. Revista Saúde e Pesquisa 
2010;3(3):315-320. 

 Ministério da Saúde (Brasil). Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
Infecções do trato respiratório orientações para prevenção de infecções 
relacionadas à assistência à saúde. Unidade de Investigação e Prevenção das 
Infecções e dos Eventos Adversos. Brasilia: Ministério da Saúde, 2009. 

Art.11º. Os alunos interessados poderão obter maiores informações com as 
Professoras Coordenadoras Mariângela Aparecida Gonçalves Figueiredo e 
Adriana Vilella Ávila de Castro 
DÊ-SE CIÊNCIA E PUBLIQUE-SE 
 
Dr. Jorge Montessi 
Diretor Geral da FCMS/JF 


