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E D I T A L 017/2022 – DEN
Edital de vagas para alunos bolsistas e voluntários no Programa de Educação
pelo trabalho
‘Gestão e Educação na pandemia de COVID
COVID--19’
O Departamento de Enfermagem, considerando a aprovação da proposta
‘Gestão e Educação na pandemia de COVID-19’, submetida ao edital de seleção da
10ª edição do PET
PET-Saúde, vem tornar público as vagas para alunos do curso de
enfermagem, para bolsistas e volu
voluntários.
As atividades serão desenvolvidas junto aos grupos tutoriais, de 1/8/2022 a
31/7/2023, nos serviços de saúde, com objetivos de: Fortalecer o processo de
integração ensino-serviço
serviço-comunidade
comunidade para dar seguimento à formação de futuros
profissionais da saúde e formação permanente dos atuais para atuação colaborativa
em eixos vinculados à gestão em saúde e assistência à saúde com ênfase na
educação em saúde direcionadas para os atuais contextos e para as necessidades das
pessoas pós COVID -19.
As atividades
idades realizadas serão: Visitas domiciliares para público idoso pós
póscovid da comunidade e para pessoas dependentes de tecnologia pós
pós-covid
vinculadas ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), definindo prioridades de
atividades educativas individualizadas jjunto aos respectivos grupos de trabalho em
equipe; Gestão dos casos dos idosos que tiveram COVID-19
19 até junho/2022
vinculados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), com planejamento de
cuidados e contra referência à atenção primária à saúde; Encontros dialógicos das
equipes de trabalho em territórios da atenção primária e secundária em saúde,
integrando academia
academia-serviço-comunidade,
comunidade, para trocas e emancipação de saberes a
respeito das abordagens pedagógicas de educação em saúde com priorização da
educação popular em saúde; Levantamento do letramento em saúde do público
idoso pós-covid
covid e/ou seus cuidadores na atenção primária, dos cuidadores de
pessoas dependentes de tecnologia pós
pós-covid
covid vinculadas ao Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e desses públicos ref
referenciados ao Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS); Elaboração de material educativo contextualizado quanto à
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adequada alimentação, prevenção e tratamento do tabagismo e uso de álcool,
promoção da qualidade do sono, aumento gradual de exercício físico e ccuidados à
saúde mental para pessoas pós
pós-covid
covid como ferramenta auxiliar à educação em
saúde que também materializa a educação permanente em saúde.
Número de vagas: 15 (sendo 8 vagas para alunos da 2ª, 3ª, 4ª série; 7 vagas
para alunos de qualquer série)
Valor da bolsa: R$400,00
Dedicação: mínimo de 10h semanais
Início: 01/08/2022
Inscrições: para o ee-mail
mail vdabaldissera2@uem.br, anexando histórico
escolar e declaração assinada de disponibilidade mínima de 10h semanais,
de 25 a 27/07/2022.

Maringá, 25 de julho de 2022

Prof. Dr. André Estevam Jaques
Chefe do Departamento de Enfermagem

