
 

 

                                                   

 

EDITAL 006/2021 PARA CONVOCAÇÃO DE VETERANOS E CALOUROS PARA O CALOURO 

HUMANO EDIÇÃO XXV 

 

O Calouro Humano é um projeto de “Trote Humanizado”, instituído na FACENE/RN desde 

2007.1 que visa evitar os trotes violentos e constrangedores que se repetem em outras Instituições de 

Ensino Superior, sensibilizando os alunos quanto às carências, necessidades e dificuldades 

relacionadas à saúde através do conhecimento in locu dessas realidades em uma ou mais instituições 

escolhidas para se desenvolver o projeto a cada semestre. 

Nesse sentido, o Calouro Humano tem como objetivos contribuir para a mudança 

comportamental de veteranos e de ideias acerca da imagem destrutiva que estudantes e sociedade têm 

sobre o trote, transformando-o em ações construtivas na promoção à saúde e levando o calouro a 

desenvolver atividades focando a ajuda comunitária através de doações, informações, contato 

humanizado, atividades lúdicas, teatro, música e entretenimento, o que pode envolver parcerias com 

empresas e convênios como forma de integração entre ensino, serviço e comunidade, no 

desenvolvimento do espírito de cidadania de cada um. 

A instituição beneficiada esse semestre será o Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton 

Marques de Medeiros,  (antigo Hospital Municipal São Camilo de Léllis). O Hospital Psiquiátrico de 

Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros  é a única rede de saúde de alta complexidade municipal. 

Trata-se de um equipamento da rede de saúde mental da cidade, cujo objetivo principal é abarcar as 

demandas de doenças psiquiátricas de Mossoró e mais 66 municípios pactuados no Rio Grande do 

Norte (RN). As principais demandas recebidas se voltam para o público eminentemente masculino 

(cerca de 70%), entre transtornos esquizofrênicos e transtornos de humor (transtorno afetivo bipolar e 

transtorno depressivo maior). Diante das discussões que giram em torno da reforma psiquiátrica, hoje, 

no Brasil, os hospitais psiquiátricos têm diminuído sua capacidade de leitos, canalizando parte dos 

seus serviços para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). No entanto, nota-se ainda uma 

necessidade da existência do mesmo, não mais como uma visão asilar ou manicomial, mas um 

equipamento humanizado, integrativo e social, sobretudo. 

 

  

 

 

FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA 

ESPERANÇA DE MOSSORÓ 

Recredenciada pelo MEC: Portaria n° 1282, de 05 de 
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Tendo em vista o início do semestre letivo 2021.2, a coordenação do Núcleo de Pesquisa e 

Extensão Acadêmicas (NUPEA) da Faculdade Nova Esperança de Mossoró – FACENE/RN, em 

parceria com Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e Ouvidoria, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE: 

Abrir inscrições para veteranos e calouros interessados em participar da XXV edição do 

“Calouro Humano”. As inscrições para os alunos veteranos irão acontecer de modo virtual através 

do link http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/ conforme data e número de vagas 

especificadas abaixo. O aluno deverá se inscrever em conformidade com as vagas destinadas ao seu 

curso de graduação e turno de aulas. Caso o aluno se inscreva em turno e curso divergente, será 

eliminado do processo de inscrições. Após o preenchimento das vagas, será gerada uma lista de 

espera, de acordo com ordem de inscrição. O número de vagas destinadas aos alunos veteranos é 

especificado a seguir: 

 

VAGAS PARA VETERANOS: 

 

 

 

CURSO 

 

 

 TURNO MATUTINO 

(A partir do 2° período) 

 

 

TURNO NOTURNO 

(A partir do 2° período) 

 

 

ENFERMAGEM   01 01 

FARMÁCIA  01 01 

FISIOTERAPIA  02    - 

MEDICINA (integral) 04 - 

ODONTOLOGIA  01 01 

 

As inscrições para alunos calouros também deverão ser realizadas de modo virtual 

através do link http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/  não haverá restrição quanto ao 

número de inscrições para os CALOUROS, desde que sejam realizadas no período que consta neste 

edital. 

             As atividades do Calouro Humano acontecerão em 9 (nove) momentos, distribuídos da 

seguinte forma: 

SÍNTESE DAS ATIVIDADES 

Nº Atividade Data/horário 

 

01 

Lançamento do edital no site:  

http://www.facenemossoro.com.br/ 

31/08/21 ás 8h 

02 Inscrições para os veteranos. 01/09/21 a partir da 00h01min à 

http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/
http://www.sistemasfacenern.com.br/inscricoes/


03/09/21 até 23h59min 

03 Reunião com os alunos veteranos para planejar a 

arrecadação. Local: Google meet. 

08/09/21 às 14h30min 

04 Divulgação do Calouro Humano nas turmas de 

P1 Enfermagem, P1 Farmácia, P1 Fisioterapia, 

P1  Medicina e P1 Odontologia.  

 

De 13/09/21 à 17/09/21 (Horário a 

combinar com as coordenações de 

curso) 

05 Inscrições para os calouros De 20/09/21 a partir da 00h01min à 

23/09/21 até 23h59min 

06 Reunião entre os núcleos envolvidos, veteranos e 

representantes dos calouros. 

 27/09/21 às 14h30min 

07 Entrega do material arrecadado: De 27/10/21 à 30/10/21 (a definir com o 

local) 

08 Reunião com veteranos e representantes dos 

calouros para avaliação do Calouro Humano e 

contagem do material arrecadado. Local: Google 

meet 

 05/11/21 às 14h30min. 

 

09 Entrega dos materiais arrecadados 07/11/21 Horário a combinar com a 

instituição beneficiada. 

 

Representantes dos núcleos envolvidos (NAP, NUPEA e Ouvidoria), deverão participar do 

momento da entrega das arrecadações. 

As turmas de P1 deverão arrecadar os itens para doação na lista a seguir: 

 

 

TURMAS ITENS 

ENFERMAGEM P1 Kit cola quente ( cola bastão grande / cola bastão 

pequena,pistolas para cola quente). 

FARMÁCIA P1 Kit cola (cola branca, cola isopor) 

 

FISIOTERAPIA P1 Kit pintura (caixas de lápis de cor / pincéis 

tamanhos variados / tinta guache e giz de cera) 



MEDICINA P1 Kit papel (Resmas de papel / cartolinas comum /  
resmas de papel ofício colorido). 

ODONTOLOGIA P1 Kit eva (folhas de eva / lapiseiras/ telas de pintura 

tamanhos variádos) 

 

 
 
 Os alunos calouros e veteranos receberão certificado de participação, a depender da sua 

presença nas atividades agendadas do projeto.  

 

 

 

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maria da Conceição de Medeiros Costa 

             Coordenação do 

                                          Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica 

 


