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            Ficha de Inscrição           Data ___/____/2020 

 

 
POPULARIZAÇÃO DA MORFOLOGIA PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

DE ENSINO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome_________________________________________ IRA __________ 
Período que vai cursar em 2020-1 _______    Matrícula_____________ 
E-MAIL (OBRIGATÓRIO) _______________  CPF (OBRIGATÓRIO) __________  

     Celular _______________   Telefone_____________________    
Endereço __________________________________________No. _____________ 

      CEP______________ Bairro _______________ 
 
2. Já participou de algum projeto de extensão? (  )SIM (  )NÃO  

Qual? _____________________________________________ 
 

3. Já fez algum trabalho de pesquisa? (  )SIM (  )NÃO  
Qual? _____________________________________________________________ 
 

4. Já apresentou algum trabalho em congresso? (  )SIM (  )NÃO  
(  ) tema Livre    (  ) Painel (  ) outros  
TEMA _____________________________________________________________ 
 

5. Quais seus horários livres no semestre?  

Manhã   2a.     3a.       4a.       5a       6 a
            Sábado  

Tarde     2a.     3a.       4a.        5a      6 a 

 
6. Pretende pleitear alguma monitoria? (  ) SIM (  )  NÃO  

Qual?____________________________ Horário __________________________ 
 

7. Qual sua expectativa sobre este Projeto de Extensão? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O projeto de extensão “Popularização da morfologia para alunos e professores da rede 

pública de ensino” do curso de medicina da UFPI/CSHNB informa que as inscrições para a seleção 

de participantes para o Projeto de Extensão, ocorrerão até o dia 09 de março. Poderão se 

inscrever estudantes dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem, Nutrição do Campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros da UFPI que estejam cursando a partir do 2º Período no ano 

letivo 2020-1. 

O Projeto consta com 02 bolsas remuneradas contempladas para o período 2020-2021 e 

selecionará 05 estudantes voluntários. 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição até 09 de março em arquivo 

WORD, juntamente com o histórico escolar com as notas até o período 2019-2 para o e-mail 

projetopopmorf@gmail.com colocando no assunto da mensagem: INSCRIÇÃO PROJETO DE 

EXTENSÃO 

O processo de seleção dos estudantes será realizado no dia 10 de março e constará com 

duas etapas: 

Etapa 1: Análise do IRA  

Etapa 2: Entrevista (O horário da entrevista será disponibilizado por email para o aluno, de 

acordo com a ordem de inscrição no projeto) 

Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade de dois turnos de acordo com a 

conveniência do Projeto, e não podem estar cursando o último período em 2020-1. 

O resultado será anexado nos murais do Curso da Medicina e também será enviado por 

email no dia 10 de março para o e-mail do aluno. 

Os selecionados deverão comparecer a uma reunião no dia 11 de março (quarta-feira), às 

13 horas, na sala de aula do curso de medicina. O não comparecimento à reunião implicará na 

eliminação do projeto. 

 

Picos, 05 de março de 2020 

Profa. Fátima Regina Nunes de Sousa 

 

 

 


