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COORDENAÇÃO e TUTORIA 

Profa. Dra. Rosana Ap. Salvador Rossit 
 
Projeto: Promoção da saúde e prevenção de agravos 
no âmbito da Saúde, Educação e Social de Crianças 
hospitalizadas na Santa Casa de Santos, SP - Brasil 
O grupo PET- Saúde da Criança é constituído por 
estudantes vinculados aos seis cursos de graduação da 
Baixada Santista (Educação Física, Fisioterapia, 
Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia 
Ocupacional) destina-se ao desenvolvimento de ações 
de ensino, pesquisa e extensão sob a orientação de um 
professor tutor, proporcionando aos estudantes uma 
multiplicidade de experiências que permitam 
desenvolver a capacidade de trabalho em equipe, 
facilitar a compreensão das características e dinâmicas 
individuais, bem como a percepção da responsabilidade 
coletiva e do compromisso social. Articula os princípios 
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
na perspectiva de integrar ações desenvolvidas para a 
formação profissional do estudante e pela produção e 
difusão de conhecimentos provenientes da experiência 
vivenciada, de modo a possibilitar espaços e 
oportunidades de conhecimento e aprendizagens que 
ultrapassam os limites físicos da estrutura acadêmica 
universitária.  
 

INSCRIÇÃO: Até 28/AGOSTO/2015(6ªfeira) 
 

1- Ficha de Inscrição preenchida (dados pessoais, 
Mini-Currículo e justificativa de interesse); 

2- Enviar Histórico Escolar simples e Ficha de 
inscrição assinada, ambos no formato ".PDF", 
para e-mail – rorossit@hotmail.com 

       
      
 

 
 
 
 

 
VAGAS:  
COM Bolsa* - Educação Física 
SEM Bolsa – Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 
Serviço Social e Terapia Ocupacional. 

*Bolsa mensal no valor compatível a Política Nacional 
de Iniciação Científica. 

 

REQUISITOS DO CANDIDATO A BOLSA: 
• estar regularmente matriculado no curso; 
• não ser bolsista de qualquer outro programa; 
• apresentar média igual ou superior a 6,0 (seis) SEM 

reprovações; 
• ter disponibilidade para se dedicar a 20 horas de 

trabalho semanal (ensino, pesquisa e extensão) e 
assinar Termo de Compromisso. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 Análise da ficha de inscrição 

 Análise do Histórico Escolar 

 Desempenho na Entrevista Coletiva 

 

SELEÇÃO: 31/AGOSTO/2015- 2ª-feira, 
18:30hs 

Local: Unidade Ana Costa, sala 
Pós-Graduação - 1º andar  

 

 COMISSÃO DE SELEÇÃO: 

- Profa. Dra. Rosana Ap. S. Rossit  
- Equipe do PET Saúde da Criança 

mailto:rorossit@hotmail.com

