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PROCESSO DE INSCRIÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO FORMAÇÃO DE
CUIDADORES DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS / 2011
EDITAL N.º 017/2011 - UNCISAL
O Programa de Extensão Pró-Criança, em parceria com a Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL),
torna público pelo presente edital que estão abertas as inscrições para o XXIII
CURSO DE FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS de 0 a 6 anos,
coordenado pela Enfª. Maria Rosa da Silva.
I. Das Disposições Preliminares
1. O processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da Coordenação do
Projeto de Extensão Curso de Formação de Cuidadores de Crianças de 0 a 6 anos,
obedecidas às normas deste Edital;
2. Serão ofertadas 02 turmas de 40 vagas apenas aos alunos dos cursos de
bacharelado e tecnológicos da Uncisal, podendo estes alunos atuar como monitores
nos próximos cursos. As turmas serão iniciadas no dia 13 de setembro de 2012;
3. Os alunos receberão certificados de 40 horas emitidos pela Pró-Reitoria de
Extensão. A inscrição e o curso são gratuitos. As aulas são teóricas e práticas,
sendo uma turma no período da manhã (8h às 12h) e outra no período da tarde
(14h às 18h) para os alunos;
4. As aulas acontecem uma vez por semana, sempre às quintas-feiras, na própria
sede da Uncisal (sala a definir).
II. Do Resumo do Projeto de Extensão Formação de Cuidadores de Crianças de
0a 6 anos.
O CURSO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS tem como objetivo capacitar
profissionais de instituições públicas, estudantes, líderes comunitários e mães da
comunidade circunvizinha à UNCISAL, que cuidam de crianças na faixa etária de 0 a
6 anos. Tem a finalidade de aperfeiçoar a assistência através de padronizações de
rotinas, melhora no atendimento às crianças, resgate da auto-estima e identidade
profissional, e, com isso, favorecer uma rede de Cuidadores de Crianças nas
instituições e toda comunidade.
Este surge a partir de uma parceria com a Sociedade Alagoana de Pediatria,
Superintendência de Assistência à Criança e Adolescente do Estado de Alagoas,
Ministério Público Estadual, Pacto do Semi-Árido - Um mundo melhor para criança e
o adolescente de Alagoas, Pastoral da Criança, Visão Mundial, ONG Criança Segura
e UNICEF, sendo estes parceiros ou Instituições sem fins lucrativos. Essa parceria é
justificada pela necessidade e interesse comum em desenvolver ações educativas,
aos profissionais, estudantes e líderes comunitários que cuidam de crianças de 0 a 6
anos, com o intuito de capacitá-los para melhor assistirem as crianças nessa faixa
etária.
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III. Da Finalidade do Projeto Formação de Cuidadores de Crianças:
1. Capacitar, no primeiro momento, alunos para atuarem como agentes
multiplicadores em uma de rede de Cuidadores de Crianças;
2. Os alunos capacitados irão atuar como monitores nos cursos seguintes de
Formação de Cuidadores de Crianças:
2.1 Qualificar os profissionais que atuam em creches, como Cuidadores de
Crianças, na faixa etária de 0 a 6anos;
2.2 Qualificar os profissionais que atuam em casa de adoção e abrigos, como
Cuidadores de Crianças, na faixa etária de 0 a 6 ;
2.3 Identificar e avaliar a estrutura física, a capacitação dos cuidadores e
processos dos procedimentos utilizados na assistência às crianças abrigadas;
2.4 Capacitar a comunidade com o projeto de geração de renda como
Cuidadores de criança “Curso Profissionalizante de Babás”.
IV. Assuntos Abordados:
1. Perfil do Cuidador de Criança;
2. Prevenção de Acidentes;
3. Suporte Básico de Vida;
4. Primeiros Socorros;
5.

Violência Infantil;

6. Imunização;
7.

Cuidados Diários com a criança, profissional e ambiente;

8. Aleitamento Materno e Alimentação saudável;
9.

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente,

10. Crescimento e Desenvolvimento infantil;
11. Doenças Prevalentes na Infância;
12. Brincadeiras de acordo com a faixa etária;
13. Contação de histórias;
14. Cuidados com crianças mais que especiais.
V. Das inscrições no Projeto de Extensão Curso de Formação de Cuidadores
de Crianças de 0 a 6 anos /2012
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.
2. As inscrições serão realizadas no período de 03/09/2012 a 06/09/2012, na Próreitoria de Extensão, 3º andar do prédio sede da Uncisal.
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3. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período das inscrições:
Preencher um formulário de inscrição em que é solicitado os dados pessoais
e um breve texto explicando o(s) motivo(s) pelo(s) qual (is) deseja fazer o Curso de
Formação de Cuidadores de Crianças de 0 a 6 anos. Os contemplados terão seus
nomes divulgados no dia 10/09/2012 no endereço eletrônico www.uncisal.edu.br
As inscrições são designadas para participação do Curso e, após término,
apenas os alunos universitários poderão ser monitores. Isso será decidido através
de uma avaliação da coordenação do curso e interesse do aluno em contribuir com a
continuidade do projeto.
VI. Da Seleção
•
•

De acordo com o número de candidatos inscritos, poderão ser realizadas
entrevistas; havendo esta necessidade, as datas serão divulgadas
posteriormente;
As entrevistas ocorrerão em dia e horário a ser divulgado ao candidato
classificado e será realizada no prédio sede da UNCISAL, situado à Rua
Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió/AL.
CRONOGRAMA

DATAS

ATIVIDADES

03/12/2012

Início das Inscrições

06/09/2012

Encerramento das Inscrições

13/09/2012

Início das aulas

29/11/2012

Encerramento do Curso

Informações:
Maria Rosa (coordenadora do Curso) - enfamariarosa@yahoo.com.br
(82) 3315- 6725 Proex/Uncisal
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Cronograma das aulas:
** as aulas podem sofrer alteração de datas de acordo com a
disponibilidade dos facilitadores.
13 de setembro

Perfil do Cuidador de Crianças
Dinâmica da Rede
Apresentação do Curso

20 de setembro

Prevenção de Acidentes na Infância

27 de setembro

Primeiros Socorros
Suporte Básico de Vida

04 de outubro

Cuidados diários com a criança,
profissional e ambiente

11 de outubro

Crescimento e Desenvolvimento
Infantil
Imunização

18 de outubro

Brincadeiras de acordo com a faixa
etária
Contação de Histórias

25 de outubro
01 de novembro

Doenças Prevalentes na Infância
Violência Infantil
Estatuto da Criança e Adolescente

08 de novembro

Aleitamento Materno
Alimentação Saudável

15 de novembro

Feriado!!

22 de novembro

Cuidados com Crianças mais que
especiais

29 de novembro

Encerramento do curso
Entrega dos certificados

