
 
 

EDITAL 04/2019 - SELEÇÃO DE EXTENSIONISTA VOLUNTÁRIO 

 

O Centro Universitário de Saúde Coletiva (CEUSC), órgão da UPF vinculado à Vice 

Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, que tem como objetivo desenvolver ações 

integradas de ensino, pesquisa e extensão, com vistas a melhoria da vida acadêmica e das 

condições de saúde da comunidade local e regional torna público o presente edital de seleção 

para participação no “7º Acampamento da Criança com Diabetes”, que acontecerá de 

13 a 17/11 na Universidade de Passo Fundo, como uma das ações relacionadas ao Projeto 

de Permanente Cuidado a Criança com Diabetes. 

O Acampamento acontecerá no Campus I da Universidade de Passo Fundo, e tem 

como organizadores as instituições Lions Club, UPF e Hospital São Vicente de Paulo. Trata-

se de atividade voluntária não remunerada. 

 

QUEM PODE SE INSCREVER? 

 

- Aluno regularmente matriculado nos cursos técnicos, de graduação ou de pós-graduação da 

UPF. 

- Professor ou funcionário da UPF, desde que não coincida com o horário de trabalho. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO: 26/09 à 07/10 de 2019. 

 

COMO SE INSCREVER: preencha o formulário eletrônico através do link:  

https://forms.gle/AbgnyrRxhSGdSjEHA 

 

O resultado da seleção será divulgado na página da UPF e do Acampamento da 

Criança com Diabetes no dia 09 de Outubro de 2019. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO 

1) Ter disponibilidade para participar do TREINAMENTO em UM dos dias abaixo: 

 

- 16/10/2019 – às 17:30h no Instituto de Ciências Biológicas. 



 
- 19/10/2019 – às 08h na Faculdade de Medicina – Campus II. 

 

 O aluno selecionado que não comparecer ao treinamento estará automaticamente 

eliminado da seleção. 

 

2) Ter disponibilidade para atuar no ACAMPAMENTO em UM dos turnos abaixo: 

 13/11 – MANHÃ ou TARDE 

 14/11 – MANHÃ ou TARDE ou NOITE 

 15/11 – MANHÃ e TARDE 

 16/11 – MANHÃ ou TARDE 

 

3) O certificado de participação fornecido terá carga horária de 10 horas. 

 

4) Os certificados estarão disponíveis aos participantes em até 45 dias após o evento, na 

secretaria da Faculdade de Medicina da UPF. 

 

 

 

Passo Fundo, 26 de Setembro de 2019. 

 

 

Monica Krahl 

Coordenadora do Projeto de Permanente Cuidado a Criança com Diabetes 


