UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
UNCISAL
Transformada pela Lei n°6.660 de 28 de dezembro de 2005
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, CEP.: 57.010.382, Maceió/AL

PROCESSO DE INSCRIÇÃO CURSO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE
CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
EDITAL Nº 013/2013 - UNCISAL
O Programa 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 curso de MONITORES
PARA FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA,
coordenado pelas professoras: Maria Rosa da Silva (Enfermagem); Flávia Calheiros
(Terapia Ocupacional); Charlene Lays (Terapia Ocupacional); Alessandra Dounis
(Terapia Ocupacional); Rosana Correia Barros (Terapia Ocupacional); Luana
Diógenes (Terapia Ocupacional).
I. Das Disposições Preliminares
1. O Processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da Coordenação do
Curso de monitores para formação cuidadores de criança com deficiência,
obedecidas às normas deste Edital;
2. Será ofertada 1 turma de 15 vagas. Destinado aos alunos dos cursos de
bacharelado da Uncisal. As turmas serão iniciadas no dia 23 de setembro de 2013;
3. Os alunos receberão certificados de 60 horas emitidos pela Pró-Reitoria de
Extensão. A inscrição e o curso são gratuitos. As aulas são teóricas e práticas. As
aulas teóricas ocorrerão no período da noite todas e as aulas práticas a
combinar com a turma podendo ser no período da manhã ou tarde.
A emissão do certificado ocorrerá mediante a aprovação no curso, com
a entrega de um artigo sobre um dos temas abordados em aula, de acordo com
as especificações estabelecidas pelos professores do curso.
4. As aulas teóricas acontecerão uma vez por semana, sempre ás segundas-feiras
das 18h às 20h, na própria sede da Uncisal, na sala do mestrado 2 no 3ºandar.
5. As aulas práticas terão como temas abordados o brincar/brincar adaptado e
AVD/manuseio, somando um total de 8h.
II. Do Resumo do Projeto de Extensão Formação de Cuidadores de Crianças
com deficiência.
O CURSO DE MONITORES PARA FORMAÇÃO DE CUIDADORES DE
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA tem como objetivo capacitar estudantes para
tornarem-se agentes multiplicadores na formação de cuidadores de crianças com
deficiência visando aperfeiçoar a assistência desses cuidadores através de um
manuseio adequado das crianças com deficiência durante a realização de atividades
cotidianas, favorecer um brincar adaptado à necessidade de cada criança auxiliando
no seu desenvolvimento e, com isso, promover uma rede de Cuidadores de
Crianças com deficiência capacitados nas instituições e em toda comunidade.
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Este surge da necessidade de capacitar pessoas para atuarem no cuidado de
crianças com deficiência no ambiente domiciliar e institucional. Considerando que
inúmeras deficiências requerem manuseio, principalmente durante atividades como
vestir-se, alimentação, higiene pessoal e que nem sempre os cuidadores possuem
orientação adequada para a realização dessas atividades. Uma boa orientação
favorece para a criança uma melhor qualidade de vida e previne agravos a saúde.
Também é observada uma dificuldade no brincar, que deve ser estimulado em casa
podendo se adaptado visando um favorável desenvolvimento neuropsicomotor.
III. Da Finalidade do Projeto de Monitores Formação de Cuidadores de
Crianças com deficiência:
1. Capacitar, no primeiro momento, alunos para atuarem como agentes
multiplicadores em uma de rede de Cuidadores de Crianças com deficiência;
2. Os alunos capacitados irão atuar como monitores nos cursos seguintes de
Formação de Cuidadores de Crianças cm deficiência:
2.1 Qualificar os profissionais que atuam em creches, como Cuidadores de
Crianças com deficiência;
2.2 Qualificar os profissionais que atuam em casa de adoção e abrigos, como
Cuidadores de Crianças com deficiência ;
2.3 Identificar e avaliar a estrutura física, a capacitação dos cuidadores e
processos dos procedimentos utilizados na assistência às crianças abrigadas;
IV. Assuntos Abordados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

COMO SER UM MULTIPLICADOR
TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 1
TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 2
PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES EM CRIANÇAS ESPECIAIS 1
PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES EM CRIANÇAS ESPECIAIS 2
BRINCAR ADAPTADO
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA
CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS RECICLADOS
TECNOLOGIA ASSISTIVA
VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA/IDENTIFICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
ENGASGOS/REFLUXOS/COMO ALIMENTAR

V. Das inscrições no Projeto de Extensão Curso de Monitores para Formação
de Cuidadores de Crianças com deficiência/2013
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 26/08/2013 a 06/09/2013, na Próreitoria de Extensão, 3º andar na Uncisal.
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3. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período das inscrições preencher um
formulário e ter cursado ou estar cursando disciplina da área Infantil (Medicina
– Saúde da criança e do adolescente; Fono - Aquisição e desenvolvimento da
linguagem; Distúrbios da Comunicação Humana I e II; Enfermagem - Enfermagem
na Saúde da criança e do adolescente I; TO - Fundamentos de Pediatria;
Fisioterapia - Clínica Pediátrica).
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
• A seleção para o curso de monitores para formação de cuidadores de criança
com deficiência constará de duas etapas.
• A primeira etapa de caráter eliminatório será realizada através de uma prova
escrita de dissertação.
• A segunda etapa de caráter classificatório constará da análise do
coeficiente geral.
• O currículo será avaliado apenas em caso de empate.
CRONOGRAMA
DATAS

ATIVIDADES

26/08/2013

Período para Inscrições

06/09/2013

Encerramento das Inscrições

18/09/2013

Divulgação do resultado

23/09/2013

Início das aulas

16/12/2013

Encerramento do curso

Informações:

Maria Rosa (coordenadora do Curso) - enfamariarosa@yahoo.com.br
(82) 3315- 6725 Proex/Uncisal

