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EDITAL PROCESSO SELEIVO - 2019 
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS (AS) PARA INGRESSO NO  

PROJETO DE EXTENSÃO DISQUE AMAMENTAÇÃO 
 

 

 A coordenadora do PROJETO DE EXTENSÃO DISQUE AMAMENTAÇÃO torna público o 
processo seletivo para ingresso no Projeto de Extensão Disque Amamentação. 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
 

1.1 O Projeto de Extensão Disque Amamentação constitui-se em uma estratégia de apoio, 

incentivo, promoção e proteção do aleitamento materno, através da disponibilização de uma 
linha telefônica para esclarecimento de dúvidas sobre amamentação e doação de leite humano. 

Buscando desenvolver o principio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o 

Projeto Disque Amamentação tem por objetivos: 

 
 

I – Contribuir para a elevação da qualidade de formação acadêmica dos (as) alunos (as) de 

graduação com relação ao tema aleitamento materno. 
 

II – Desenvolver atividades acadêmicas que proporcionam interação entre comunidade externa e 

alunos (as) de graduação. 
 

1.2 São deveres do (a) aluno (a): 

 

I – Participar de todas as atividades programadas pela coordenação do projeto. 
 

II – Cumprir o mínimo de 180 horas de carga horária em 12 meses. 

 
III – Zelar pela qualidade do serviço ofertado à comunidade através dos atendimentos telefônicos. 

 

IV – Manter o bom rendimento no curso de graduação. 
 

 

2. BOLSA E CONDIÇÃO DE PERMANÊNCIA 

 
2.1 O Projeto de Extensão Disque Amamentação não oferece bolsa de remuneração aos alunos de 

graduação. A emissão de certificado só será feita após o tempo de um ano (12 meses) de 

participação efetiva e comprovada no Projeto. O coordenador avaliará se o (a) aluno (a) 
cumpriu corretamente as atividades propostas para solicitar a emissão do certificado. 

 

 

 

 



 

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
3.1 Estar cursando regularmente do 2º ao 6º período dos cursos de graduação em Biomedicina,  

Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia ou Psicologia da Universidade Federal de 

Uberlândia com disponibilidade mínima de 6 horas semanais (segunda a sábado) durante o 
período de 12 meses. 

 

3.2 Ter disponibilidade para desempenhar as seguintes atividades obrigatórias: 

 
3.2.1. Atendimento de ligações telefônicas, no Banco de Leite Humano, para esclarecimento 

de dúvidas sobre aleitamento materno com carga horária de pelo menos 4 horas/semana; 

 
3.2.2  Reuniões quinzenais nas segundas-feiras das 17:30 às 19:00; 

 

3.2.3 Participação em eventos e projetos desenvolvidos pelo Banco de Leite Humano.  
 

3.2.4 Participação nas atividades de treinamento: curso de treinamento inicial, 

acompanhamento na sala de orientação do Banco de Leite Humano, processo de pasteurização 

do leite humano, visita domiciliar, consultório de amamentação com pediatra. 
 

 

4. INSCRIÇÕES   
 

4.1 A inscrição do (a) candidato (a)  será realizada mediante entrega da cópia de um documento de 

identidade, CPF e comprovante de matrícula na Universidade Federal de Uberlândia. 

 
4.2 O período de inscrição será de 01/04/2019 até 15/04/2019, no Banco de Leite Humano – 

Bloco 2N – Campus Umuarama, das 07:30 às 12:30 (segunda a sexta). 

 
 

5. PROCESSO SELETIVO 
 

5.1 Número total de vagas: 20.  

 

5.2 O processo seletivo contará com duas etapas avaliativas. A primeira etapa é eliminatória sendo 

necessário 60% de acerto para realização da segunda etapa classificatória: 
 

5.2.1 .AVALIAÇÃO TEÓRICA: questões objetivas.  

Data: 22/04/2019 (segunda-feira) das 17:30 às 18:30. (10 pontos) 

Local: anfiteatro do bloco 2H. 

 

5.2.2.O resultado e convocação para a segunda etapa serão divulgados no Banco de Leite 
Humano no dia 26/04/2019 às 12h. 

 

5.2.3. AVALIAÇÃO PRÁTICA: dinâmica de pequenos grupos com duração de 1 hora.         

                  Data: 30/04/2019 (terça-feira) das 8 às 12h. (20 pontos) 

 

 

6. RESULTADO DA SELEÇÃO 
 

6.1 A classificação final dos (as) candidatos será resultado da somatória das notas obtidas nas 

etapas eliminatória e classificatória do processo seletivo. 

 



 

 

 

Cada candidato terá seu nome divulgado. A lista dos alunos selecionados será organizada por 
ordem de classificação e divulgada no Banco de Leite Humano. Em caso de empate será 

classificado o aluno que estiver cursando o período mais adiantado dentro do mesmo curso; e 

se ainda permanecer o empate, classifica-se o aluno de maior idade. 
 

6.2 O resultado será divulgado no dia 30/04/2019, após a avaliação prática. Os alunos aprovados 

deverão obrigatoriamente participar do treinamento conforme cronograma descrito no item 7. 

 
 

7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO 

 

Atividade  Data Horário Local 

Importância do 

Aleitamento Materno e 

Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança 

06/05/2019 17:30 - 19h 
 

Sala de aula da 

Unidade Neonatal – 

HC UFU 

Anatomia da mama e 

fisiologia da lactação; 

Técnicas de 

amamentação; 

Avaliação da mamada. 

13/05/2019 17:30 - 19h 
 

Sala de aula da 

Unidade Neonatal – 

HC UFU 

Manejo das 

dificuldades 

relacionadas ao 

aleitamento materno 

15/05/2019 17:30 - 19h 
 

Sala de aula da 

Unidade Neonatal – 
HC UFU 

Banco de leite humano: 

normas de 

funcionamento 

22/05/2019 17:30 - 19h 
 

Sala de aula da 

Unidade Neonatal – 
HC UFU 

Visita ao Banco de 

Leite Humano. 

23/05/2019 17:30 - 19h 
 

Sala de aula da 

Unidade Neonatal – 

HC UFU 

 
 

 

 

8. CONTEÚDO DAS AVALIAÇÕES 

 

Importância do aleitamento materno; Anatomia da mama, Fisiologia da lactação; Composição 

e características do leite humano; Técnicas de amamentação; Dificuldades relacionadas ao 
aleitamento materno e Normas técnicas para funcionamento de Bancos de Leite humano. 

 

 

9. EMISSÃO DE CERTIFICADO FINAL 
 

Os certificados serão emitidos pelo Sistema de Informação de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis (SIEX). Para emissão de certificado será exigido participação no Programa no 
período de 12 meses consecutivos e cumprimento de no mínimo 180 horas de carga horária. 
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