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EDITAL DE SELEÇÃO CSM/FSM  01-2021 

 

A Faculdade Santa Maria no uso de suas atribuições acadêmicas, compreendendo a 

importância do desenvolvimento de atividades de extensão dos cursos de graduação, por meio da 

Clínica Santa Maria, torna público o edital de seleção destinado a discentes para CURSOS DE 

FÉRIAS NAS ÁREAS DE NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, conforme as 

disposições definidas a seguir: 

 

1. PÚBLICO-ALVO: Os cursos serão destinados aos discentes da Faculdade Santa Maria, 

regularmente matriculados no semestre 2021.2. 

 

2. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE FÉRIAS: 

2.1 Ter disponibilidade para dedicação mínima de 10 horas semanais para o desenvolvimento 

de atividades, nos turno matutinos e/ou vespertino e/ou noturno. 

2.2 Custear suas despesas de deslocamento e permanência durante o desenvolvimento das  

atividades extracurriculares. 

 

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA PARTICIPAR DO CURSO: 

 3.1 Para o curso de Nutrição: 

 Ser estudante regularmente matriculado do curso de Nutrição da FSM, ter cursado as unidades 

curriculares de dietoterapia I e a prática de avaliação nutricional e obtido nota igual ou superior a sete 

nessas unidades curriculares. 

 3.2 Para o curso de Fisioterapia: 

 Ser estudante regularmente matriculado do curso de Fisioterapia da FSM e ter concluído o 

sexto, sétimo ou oitavo período. 

 3.3 Para o curso de Psicologia: 

           Ser estudante regularmente matriculado do curso de Psicologia da FSM, a partir do oitavo 

período, que tenha tido experiência em processos clínicos, com disponibilidade para desenvolver 

atividades para sala de espera, ao longo do mês de janeiro. 

 

4. COMPROMISSOS DO ESTUDANTE: 

4.1 Ter assiduidade, pontualidade e comprometimento para operacionalização das atividades; 
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4.2 Comunicar ao professor/orientador a desistência, ou fato similar, com um prazo mínimo 

de 5 (cinco) dias de antecedência. 

 

5. INSCRIÇÕES:  

 A inscrição será realizada exclusivamente pelo e-mail clinica@fsm.edu.br no período de 20 

dezembro de 2021 à 05 de janeiro de 2022. A mensagem deverá conter o nome completo do 

candidato, o curso de origem, último período cursado e curso de férias pretendido. As cópias 

dos documentos (relação abaixo) devem estar anexadas, em PDF, a essa mensagem:  

 4.1 – Declaração de regularidade de matrícula no semestre 2021.2; 

 4.2 – Cópia da cédula de identidade ou CNH; 

 4.3 – Cópia do histórico acadêmico; 

 4.4 – Cópia do currículo lattes. 

 

6. DURAÇÃO DO CURSO E NÚMERO DE VAGAS: 

 Os cursos terão início a partir de 10 de janeiro de 2022 e término em 28 de janeiro de 2022. 

O cronograma de cada curso será entregue no primeiro dia de atividades. 

Curso 1: Nutrição Clínica 

 Vagas: 06 estudantes 

 Carga horária: 30 horas 

Curso 2: Práticas em Fisioterapia  

 Vagas: 12 estudantes ( 06/manhã e 06/tarde) 

 Carga horária: 60 horas 

Curso 2: Estágio Básico VI: Processos Clínicos 

 Vagas: 12 estudantes 

 Carga horária: 30 horas 

 

7. DATA  E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 A seleção ocorrerá entre os dias 06 e 07 de janeiro de 2022, por meio de análise do currículo 

e histórico acadêmico. Em caso de empate o critério de desempate será o Coeficiente de Rendimento 

Escolar (CRE). Persistindo o empate será classificado o estudante que estiver no período letivo mais 

avançado. 

 

8. CERTIFICAÇÃO 

 Somente serão certificados os estudantes com frequência mínima de 75% nas atividades 

propostas, correspondentes a cada curso.  
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9. CRONOGRAMA  DA SELEÇÃO 

 

ETAPAS DATA 

Inscrições 20 de dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022 

Seleção 06 a 07 de janeiro de 2022 

Resultado final 08 de janeiro de 2022 

Início das atividades A partir de 10 de janeiro de 2022 

 

 

 

Cajazeiras, 20 de dezembro de 2021. 

 

 


