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O projeto de extensão EDUCANATO torna pública a seleção de discentes voluntários para atuar na ação 

durante o ano de 2023.  

 

1. O PROJETO EDUCANATO 

 

O projeto EDUCANATO tem como proposta desenvolver e aplicar ações de educação em saúde para o público 

masculino tendo como tema central o câncer de próstata. As ações com a comunidade e as atividades internas 

priorizam o trabalho interdisciplinar, possibilitando a participação de discentes de diferentes cursos da UFOP. O 

material de educação em saúde desenvolvido pelo EDUCANATO utiliza, principalmente, os conceitos da Anatomia 

Humana e peças anatômicas como instrumentos didáticos. Também são utilizados conceitos, técnicas e modelos 

anatômicos desenvolvidos por impressão 3D. Desta forma, o projeto envolve a anatomia tradicional com a 

tecnologia 3D como instrumentos de educação em saúde para o público masculino. Ao mesmo tempo, as atividades 

desenvolvidas oferecem oportunidades para o discente desenvolver a pesquisa, capacitação, comunicação com o 

público, o trabalho em equipe e inovação. 

  

2. INSCRIÇÃO  

  

Os candidatos devem enviar um e-mail para educanato.ufop@gmail.com com os seguintes dados: 

a) Carta de intenções  

b) Histórico escolar  

c) Curriculum vitae (preferencialmente currículo Lattes) 

As inscrições devem ser feitas por e-mail até o dia 06 de fevereiro de 2023. O candidato deve observar as normas 

institucionais que regem a atividade de extensão disponíveis no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(PROEX) da UFOP.  

 

3. VAGAS 

 

Serão ofertadas 03 (três) vagas para voluntários (sem bolsa), distribuídas da seguinte forma: 

a) 02 (duas) vagas para discentes dos cursos de saúde da UFOP.  

b) 01 (uma) vaga para discente com experiência em modelagem computacional 3D e/ou impressão 3D. Esta 

vaga poderá ser ocupada por aluno de qualquer curso da UFOP. Esta experiência deverá estar descrita no 

currículo do aluno ou na carta de intenções. 

 

4. SELEÇÃO 

 

Os candidatos que atenderem aos critérios deste edital e às normas da PROEX serão comunicados via e-mail 

institucional. A seleção dos candidatos será feita através da análise dos documentos enviados no ato da inscrição 

(carta de intenções, histórico e currículo) e através de uma entrevista online com o coordenador do projeto 

EDUCANATO (Prof. Dr. Luiz Eduardo de Sousa). As entrevistas serão feitas entre 07 e 14 de fevereiro de 2023, de 

acordo com o fluxo de inscrições. Os horários das entrevistas serão previamente agendados entre o candidato e o 

coordenador.  

 

5. RESULTADOS 

O resultado da seleção será divulgado via e-mail institucional dos candidatos no dia 15 de fevereiro de 2023.  


