
 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA PROJETO 
VIVÊNCIAS PROFISSIONAIS EM FISIOTERAPIA 

2018.1 – NÍVEL I – EDIÇÃO I  

Número: 

CCG-FOR-05 

Aprovação: 
 

Diretoria de 
Operações 

REVISÃO:02 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE: BACHARELADO EM FISIOTERAPIA 

 

UNIDADE: UNAMA- ALCINDO CACELA 

 
 A Universidade da Amazônia - UNAMA, sediada na Av. Alcindo Cacela, 287, Bairro do Umarizal, faz 
saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do “Projeto 
Vivências Profissionais em Fisioterapia – NÍVEL I – EDIÇÃO I”, nos seguintes termos:  
1. Dos requisitos:  
1.1 O candidato deve estar regularmente matriculado no curso de Fisioterapia da UNAMA, entre os 
1º e o 3º períodos, com ingresso na instituição a partir do semestre letivo 2017.2;  
2. Das inscrições:  
2.1 O Candidato deve efetuar sua inscrição na página da UNAMA na internet através do endereço 
https://extensão.unama.br ;  
3. Da Seleção:  
3.1 A seleção será feita através de prova escrita, baseada em artigos científicos relacionados à 
disciplina Introdução à Profissão, os quais serão disponibilizados em formato digital aos candidatos 
inscritos via e-mail; 
4. Das vagas e vivências ofertadas:  
4.1 O período de vigência do projeto será de 26 de março a 30 de abril;  

4.2 Serão ofertadas 10 vagas no total, sendo 05 para vivências no turno matutino e 05 para vivências 
no turno vespertino;  

4.3 Cada aluno participante deverá cumprir 40h de vivências no período do projeto, distribuídas em 
4h/dia com frequência de 02 dias por semana;  

4.4 As vivências serão desenvolvidas na Clínica Escola de Fisioterapia  
5. Dos critérios para comprovação de participação no projeto:  
5.1 A emissão do certificado de participação no projeto será condicionada ao cumprimento de 
frequência mínima de 75% e ao envio de um Memorial de Individual de Vivências, cuja produção 
será norteada por documento próprio, disponibilizado na reunião de acolhimento aos alunos 
aprovados no processo de seleção. 
 

6. Cronograma:  
 

DATA  ATIVIDADES  LOCAL  

02 a 11/03  Inscrições  Endereço: https://extensão.unama.br 

16/03 (17h30 

às 18h30) 
Prova escrita 

UNAMA – Alcindo Cacela, Bloco C, 

sala C – 201; 

19/03  Publicação de resultados  
Clínica Escola de Fisioterapia  

Página da UNAMA  

21/03 (17h30 

às 18h30)  
Reunião de acolhimento  

Clínica Escola de Fisioterapia – 

Ginásio I 

26/03 a 30/04  Período de vivências  Clínica Escola de Fisioterapia  

 

 

Belém 01 de Março de 2018 

 
Rodrigo Pereira Corrêa 

Coordenador do Curso de Fisioterapia 
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