
EDITAL PROJETO INFORMACÃO - PROCESSO SELETIVO 2022 

 

Seleção de extensionistas voluntários dos cursos ODONDOLOGIA, FISIOTERAPIA, 

ESTÉTICA E ENGENHARIA para participação no projeto de extensão INFORMACÃO da 

Newton. 

 

SOBRE A SELEÇÃO 

Se encontram abertas as inscrições para o Processo de Seleção no Projeto de 

Atividade Extensionista InformaCão, do ano letivo de 2022. 

 

SOBRE O PROJETO 

 

O projeto informaCão foi criado no intuito de mitigar o elevado número de 

abandonos de animais nos centros urbanos, sobretudo Belo Horizonte.  

Os estudos mostram que a ausência de informações acerca do bom cuidado dos 

animais, bem como o pouco reconhecimento social acerca do real valor dos animais 

como participantes familiar fazem destes muitas vezes vitimas da ignorância. 

Um dos grandes motivos que leva um animal ao abandono é o fato do mesmo 

possuir ou adquirir uma deficiência física irreversível. 

O animal está inserido não somente no contexto doméstico, mas também como 

ferramenta auxiliar na terapia de pessoas em diversas instituições de acolhimento, 

sendo que há ganhos psicológicos, motivacionais e fisiológicos já relatados; e o 

reconhecimento destes animais como terapêutas auxiliares é um importante passo 

para a devida valorização dos pets em uma sociedade.  

Objetivos do projeto informaCão: 

- Efetuar levantamento zooepidemiológico das zoonoses presentes nos animais 

atendidos pelo projeto na clínica escola newton. Os animais serão de tutores de 

baixa renda comprovada. Conscientização de tutores acerca das responsabilidades 

da guarda de animais. 



- Promover saúde animal através da elaboração de cadeiras de rodas e próteses para 

animais deficientes físicos. 

- Promover SAÚDE ÚNICA através do trabalho de terapia assistida com animais em 

colaboração com alunos dos cursos fisioterapia, estética e odontologia à pessoas 

internadas em instituições de acolhimento diversas. 

 

REGULAMENTO 

 

1. CANDIDATOS 

 

1.1 - Poderão candidatar-se às vagas alunos regularmente matriculados nos cursos 

de Odontologia, Fisioterapia, Estética e Engenharia Mecânica com média acadêmica 

superior a 70 pontos. 

1.2 – O candidato deverá responder o formulário de inscrição e anexar o histórico 

escolar da Newton no mesmo. 

 

2. INSCRIÇÕES 

 

2.1 - A inscrição deverá feita pelo próprio aluno através de formulário on-line (link 

abaixo) entre os dias 14/3/2022 e 18/3/2022.: 

 

https://forms.gle/qd8EMGTPRrd1SjYQ6  

 

3. DISPONIBILIDADE DE VAGAS 

 

3.1 – Serão ofertadas 6 (seis) vagas conforme o esquema abaixo: 

 

 2 VAGAS PARA ALUNOS VOLUNTÁRIOS do curso ESTÉTICA com carga horária 

semanal de 10 horas. 

 2 VAGAS PARA ALUNOS VOLUNTÁRIOS do curso FISIOTERAPIA com carga 

horária semanal de 10 horas. 



 1 VAGA PARA ALUNO VOLUNTÁRIO do curso ENGENHARIA MECÂNICA com 

carga horária semanal de 10 horas. 

 1 VAGA PARA ALUNO VOLUNTÁRIO do curso ODONTOLOGIA com carga 

horária semanal de 10 horas. 

 

 

4. SELEÇÃO 

 

4.1 A seleção será realizada através das respostas do questionário no link 

referenciado e pelo histórico escolar; que serão analisados pelo professor 

responsável pelo projeto.  

 

5. RESULTADO 

O resultado da seleção será divulgado no dia 21/03/2022. O professor entrará em 

contato com os alunos selecionados para elaboração dos contratos dos mesmos. 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
LEONARDO DE RAGO NERY ALVES 

(Orientador do projeto InformaCão) 

 

 

 


