
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2019.2 

 

O Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA, por meio do Núcleo de 

Extensão, torna público o processo seletivo de estudantes para participação nos 

Projetos de Extensão abaixo relacionados ofertados por esta Instituição, nos termos 

aqui estabelecidos. 

 

01. Dos Pré-Requisitos para Inscrição e Renovação 

1.1 O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado no Centro Universitário 

Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)  

1.2. A inscrição e/ou renovação dos candidatos será realizada no site institucional 

(www.asces.edu.br), por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, a partir 

de 05 de Agosto de 2019 a 09 de Agosto de 2019. 

1.3. Para renovação, os critérios são prerrogativas de cada professor proponente, 

sendo avaliados o desempenho do extensionista durante a execução do projeto 

enquanto membro. 

1.4. O candidato poderá optar por inscrever-se e concorrer para quantos projetos tiver 

interesse, observando a SUA DISPONIBILIDADE SEM PREJUÍZO ÀS ATIVIDADE 

DISCENTES. 

1.5. Para que a inscrição e renovação do estudante candidato tenha validade, faz-se 
necessário que o mesmo preencha o formulário online clicando no link abaixo de forma 
integral e clique no botão ENVIAR, após o devido 
preenchimento.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5pZXi9lrE3QBN-
8RiOAvkuc7R7YTB_UDn8bO2MLUwVnH-A/viewform 
  Obs.: Acessar formulário pelo provedor Internet Explorer 
1.5. Uma vez completado o processo acima descrito, o sistema de inscrição online 
emitirá uma mensagem indicando que a inscrição foi efetuada com sucesso. A 
impressão desta mensagem servirá como comprovante de inscrição no Processo 
Seletivo.  
1.6. Caso o candidato deseje concorrer a vagas em mais de um projeto, o mesmo 
deverá preencher um formulário eletrônico para cada um dos projetos pleiteados. 
 

02. Do Regulamento do Núcleo de Extensão da ASCES-UNITA 

2.1 Todas as atividades de extensão exercidas pelos candidatos aprovados seguirão 

as normas estabelecidas pelo Regulamento disponível para consulta no site 

institucional (www.asces.edu.br) e o qual o candidato não poderá alegar 

desconhecimento.  

03. Do processo seletivo e classificatório: 

3.1 A seleção e classificação dos candidatos serão de acordo com os critérios descritos 

no item 5 deste edital respeitando os critérios de cada projeto. 

3.2. Para a realização das entrevistas, caso seja definido pelo professor, os candidatos 

devem procurar os docentes responsáveis pelos respectivos projetos para a conclusão 

do processo seletivo.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5pZXi9lrE3QBN-8RiOAvkuc7R7YTB_UDn8bO2MLUwVnH-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5pZXi9lrE3QBN-8RiOAvkuc7R7YTB_UDn8bO2MLUwVnH-A/viewform


 

 

3.3.O deferimento da carga horária do estudante no final do semestre pelo núcleo de 

extensão será concedido apenas aos estudantes que foram inscritos e aprovados no 

processo seletivo. 

 

04. Da Divulgação dos resultados. 

5.1. Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de 

Avisos do Núcleo de Extensão, no dia 19 de Agosto de 2019. 

 

A seguir, seguem informações dos Projetos de Extensão com vagas disponíveis 

para novas inscrições e renovação de extensionistas para atividades em 2019.2 

 

 

05. Da Seleção dos Projetos de Extensão  

 
PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS  
 
Projeto de Extensão: PROGRAMA DE TRATAMENTO DE CONSUMIDORES 
SUPERENDIVIDADOS 
Docentes Extensionistas: Alyne Rodrigues, George Pessoa 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser do Curso de Direito e estar cursando entre o primeiro e o décimo períodos; 
• Ter disponibilidade de 4 horas semanais para desenvolver as atividades. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas independente dos períodos dos alunos inscritos. 
Horário do Projeto:  Segundas-feiras (manhã) e /ou Quartas-feiras (manhã). 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Os alunos serão selecionados através de entrevista por meio de preenchimento de 
questionário junto aos professores responsáveis. 
Se o número de alunos aprovados no processo for superior ao número de vagas 
ofertadas, será formado cadastro de reserva. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: 
Os alunos inscritos deverão comparecer conforme abaixo: 
DATA: 14 de Agosto de 2019 (quarta-feira) 
HORA: Das 08h30min às 10h30min 



 

 

LOCAL: ProEndividados 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no site da instituição e/ou afixado no quadro de aviso 
do Escritório de Prática Jurídica – EPJ em 19/08/2019 (segunda-feira).  Os 
classificados que não comparecerem na data e horário previstos na primeira 
convocação do grupo serão desclassificados automaticamente e chamados os alunos 
do cadastro de reserva, conforme sua classificação. Para outras informações, os 
interessados devem procurar a Secretária do Escritório de Práticas Jurídicas. Os casos 
omissos serão resolvidos pela coordenação do EPJ, juntamente com a coordenação do 
Curso de Direito.  
 
 
Programa de Extensão: PROGRAMA DE ADOÇÃO JURÍDICA DE CIDADÃOS DOS 
PRESOS - PAJCP 
Coordenador responsável: Prof. Saulo Amazonas 
Professores colaboradores: Perpétua Dantas, Paula Rocha, Adrielmo de Moura, Daniel 
Paixão, Rodrigo Souto, Alisson Braz e Maria Edna Ribeiro 
 
I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
- Estar regularmente matriculado em qualquer curso da Asces-Unita (Centro 
universitário Tabosa de Almeida). Os estudantes do Curso de Direito devem estar 
cursando entre o segundo e o décimo períodos; 
- Ter disponibilidade mínima de 4 horas semanais para desenvolver as atividades; 
- Os extensionistas veteranos, que pretendem continuar na extensão, também devem 
se inscrever e participar do presente processo seletivo. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
- Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas, independentemente dos períodos dos alunos 
inscritos; 
Horários do programa:  quintas-feiras (tarde) e /ou outro dia da semana, conforme 
divulgação das pautas do Júri, pautas de audiências das Varas Criminais, Infância e 
Juventude e outras, visitas nas Unidades Prisionais de Caruaru (PJPS), de Canhotinho, 
e na FUNASE; 
 
III – DA VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, prorrogáveis por 
mais seis meses, a depender do desempenho do extensionista. 
 
IV – DO PROCESSO SELETIVO 
A seleção consistirá em: 
1. Participação em palestra que será realizada e conduzida pelo Coordenador e 
Colaboradores do PAJCP no próximo dia 15 de agosto de 2018, às 14h30, na sala B 
101. 
2. Preenchimento de ficha de inscrição que será entregue no dia da palestra acima 
mencionada, por meio da qual serão coletadas, além de outras, informações dos 
candidatos sobre os interesses, motivos e razões que o levam a se interessar pelo 
Programa de Adoção Jurídica de Cidadãos Presos. Os dados apresentados pelos 
candidatos nas fichas de inscrição serão devidamente analisados e servirão para 
definirem-se os aprovados no processo de seleção. 



 

 

Se o número de alunos aprovados no processo for superior ao número de vagas 
ofertadas, será formado cadastro de reserva. 
  O aluno que faltar a qualquer etapa será imediatamente eliminado do processo 
seletivo. 
 
V- DA INSCRIÇÃO E REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 
 
DATA: 15 de agosto de 2018 (quinta-feira)  
HORÁRIO: Das 14h30 
LOCAL: Sala B101 (Campus I, da Asces-Unita) 
OBS. As inscrições serão realizadas por ocasião da Reunião convocada para o Dia e 
Horário acima.  
 
VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será afixado no quadro de avisos do Núcleo de Extensão e Atividades 
Complementares (NEAC) em até 21/08/19.   
Após a divulgação do resultado, os classificados deverão comparecer ao primeiro 
encontro semanal do PAJCP para os quais serão convocados. Exceto em caso de 
motivo justo e comprovado, os que não comparecerem na data e horário previstos na 
primeira convocação do grupo serão desclassificados automaticamente, sendo 
chamados os classificados do cadastro de reserva, observada a ordem de 
classificação. 
 
Projeto de Extensão: APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 
Docentes Extensionistas: Niedja Pereira da Silva 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita); 
• Discentes a partir do 6º período do curso de Pedagogia; 
•Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Educação Inclusiva; 
•Ter disponibilidade de 3h semanais. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 4 (quatro) vagas. 
Carga horária semanal 3h: das 14h às 17h (Terças-feiras). 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA, no período de 05 de agosto a 09 de agosto de 2019. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 O processo seletivo será realizado em duas etapas: 
1ª Etapa – Prova dissertativa que versará sobre a temática da Educação Inclusiva; 
2ª Etapa – Entrevista. 
 



 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A prova dissertativa ocorrerá no dia 13 de agosto de 2019 às 15h na sala 101 do Polo 
Agreste e a Entrevista no dia 14 de agosto de 2019 às 15h. 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado será divulgado no portal da ASCES-UNITA, no dia 19 de agosto de 2019. 
 
 
Projeto de Extensão: DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO DA 
ASCES-UNITA 
Docentes Extensionistas: Cristina Vila Nova de Vasconcelos; Diogenes José Pereira 
Barbosa 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita); 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 8  vagas distribuídas da seguinte forma: entre os alunos de todos os 
períodos do curso de Jornalismo e estudantes de outros cursos da instituição que 
tenham familiaridade com as plataformas digitais.   
A reunião semanal do projeto acontecerá toda terça-feira das 14 às 17h30 no 
Laboratório de Práticas e Estudos em Jornalismo (Lapej), no Campus I, da própria 
instituição. As produções dos materiais também serão realizadas no Lapej. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA.  
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Prioridades para os alunos que já cursaram e/ou estão cursando alguma das seguintes 
disciplinas: Radiojornalismo I, Radiojornalismo II, Linguagem Jornalística II, 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), e Jornalismo Multiplataforma do 
curso de Jornalismo. Em entrevista, o discente apresentará a relação ensino e 
extensão, e como se dá a dinâmica da produção do jornalismo no meio digital.  
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A seleção será realizada no dia 13.08.2019 das 14 às 17h no Lapej, Campus I da 
Asces-Unita.  
 
 VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado será divulgado no portal da ASCES-UNITA, no dia 19 de agosto de 2019. 
 
 
 
 



 

 

Projeto de Extensão: PROGRAMA SAÚDE LEGAL - ONCOLOGIA 
Preceptor Extensionista: Thiago Pessoa Pimentel 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no curso de Direito e Serviço Social do Centro 
Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) entre o 2º e o 9º período; 
• Ter disponibilidade semanal mínima para o turno da Manhã (08h30 às 11h30) de 
todas as QUINTAS-FEIRAS. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 10 vagas a serem preenchidas pelos alunos regularmente inscritos 
que melhor se enquadrem no perfil do programa. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
 IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
No dia 12 de agosto, os alunos pré-selecionados serão convocados, através de edital 
fixado na sede do EPJ ASCES-UNITA e no EPJ Noturno (Campus I), para entrevista, a 
realizar-se, por ordem de chegada, a partir das 08h30 do dia 15 de agosto. 
 
VI - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O resultado final será divulgado até o dia 19 de agosto de 2019 através de edital fixado 
na sede do EPJ e no EPJ Noturno constando os alunos selecionados e os que 
permanecerem em cadastro de reserva. Nesta ocasião, os alunos selecionados serão 
convocados para capacitação e início das atividades. 
 
 
Projeto de Extensão: CÂMARA PRIVATIVA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. 
Preceptores Extensionistas: Antônio Rafael Vicente da Silva, Elizabeth Bezerra de 
Moura e Rebecca Santana Tabosa. 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado entre o 6º e 9º período do Curso de Direito do Centro 
Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), para atuarem como conciliadores e 
mediadores voluntários. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas. Todas as segundas-feiras, das 14h às 18h; terças-
feiras, das 8h às 12h; e, quartas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses.  
 
 



 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO: Todos os inscritos deverão participar da capacitação, 
a qual será realizada no dia 16 agosto de 2019, às 14h, no auditório do Escritório de 
Práticas Jurídicas da ASCES-UNITA. 
 
Os inscritos que não comparecerem à capacitação estarão automaticamente 
desligados do projeto.  
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 13 de agosto de 2019. 
O resultado final será divulgado até o dia 19 de agosto de 2019 através de edital fixado 
na sede do EPJ e portal da ASCES-UNITA 
 
Projeto de Extensão: ESCOLA LEGAL. 
Preceptores Extensionistas: Antônio Rafael Vicente da Silva e Elizabeth Bezerra de 
Moura. 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado do 1º ao 9º período do Curso de Direito do Centro 
Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), devendo ter disponibilidade de pelo 
menos 2 (duas) horas semanais,  para atuarem como voluntários nas escolas públicas, 
ministrando palestras sobre temas relevantes para a comunidade escolar 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas. Os horários poderão ser pela manhã ou tarde, 
a serem ajustados posteriormente com as equipes de cada escola. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses.  
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO:  
Todos os inscritos deverão participar da capacitação, a qual será realizada no dia 14 
agosto de 2019, às 14h, no auditório do Escritório de Práticas Jurídicas da ASCES-
UNITA. 
 
Os inscritos que não comparecerem à capacitação estarão automaticamente 
desligados do projeto.  
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 13 de agosto de 2019. 
O resultado final será divulgado até o dia 19 de agosto de 2019 através de edital fixado 
na sede do EPJ e portal da ASCES-UNITA 
 
 
 



 

 

 
Projeto de Extensão: E-BOJT - BALCÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA 
TRABALHISTA  
Docentes Extensionistas: OTON DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS FILHO 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
•  Estar cursando ou ter cursado a disciplina Direito do Trabalho I, Direito do Trabalho II 
ou Processo do Trabalho. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 20 vagas para o desenvolvimento de atividades virtuais e presenciais 
para o desenvolvimento dos trabalhos da seguinte maneira: Uma quarta-feira por mês 
os envolvidos trarão os casos que foram objeto dos pareceres para discussão com 
todos os alunos extensionistas. Duas quartas-feiras por mês serão destinadas para 
divulgação do projeto em locais fora da IES. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
  
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo se dará por meio de entrevista (50%) somada a média geral do 
aluno (50%).  
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A entrevista será no dia 13 de agosto, às 15h, no Campus I da ASCES-UNITA. 
 
VII– DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
 
Projeto de Extensão: SIMULAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL (SOI) 
Docentes Extensionistas:  Prof. Dr. Emerson Francisco de Assis e Prof. Msc. Marco 
Aurélio da Silva Freire 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita). 
• Ser aluno de qualquer período do curso de Relações Internacionais, Direito, 
Administração Pública, Ciência Política, História, Jornalismo e Serviço Social.  
• Possuir disponibilidade para participar das reuniões que ocorrerão semanalmente às 
quartas-feiras, a partir das 16h, no Campus I da ASCES-UNITA. 
 



 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas distribuídas da seguinte forma: 
25 (vinte e cinco) para os estudantes do curso de Relações Internacionais. 
15 (quinze) para os estudantes de Direito, Administração Pública, Ciência Política, 
História, Jornalismo e Serviço Social.  
Poderá haver remanejamento de vagas entre os cursos, conforme o número de 
inscrições. 
Estudantes de semestres anteriores tem vaga garantida através de pedido de 
renovação. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Estudantes novatos serão selecionados através de entrevista por meio de 
preenchimento de questionário com os professores responsáveis. 
As entrevistas para o projeto serão realizadas no dia 14/08, quarta-feira, a partir das 
16h no Campus I da ASCES-UNITA (ponto de encontro no LAPRI). 
Estudantes veteranos de outros semestres do projeto não precisam fazer entrevista, 
tendo sua vaga automaticamente garantida pela renovação da inscrição.  
 
VI – TEMA DO SEMESTRE:  
Painel com temáticas de discussão do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC). 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE 
 
Projeto de Extensão: “ART-TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO” 
Docentes Extensionistas:  Angéllica Leite e Renata Cabral 
 
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão se inscrever os alunos que: 
- Estiverem devidamente matriculados no Centro Universitário Tabosa de Almeida 
(Asces-Unita) 
- Cursando o 4° Período do Curso de Odontologia/ O 5º.período de Odontologia será 
destinado para os alunos que desejam realizar renovação. 
-Ter disponibilidade para atuar no dia do projeto. 
 
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS: 
Serão oferecidas 08 vagas. 
Dia e Horário do projeto: quarta-feira (8:00 às 12:00 horas)  



 

 

 
III-VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV-DA INSCRIÇÃO 
A inscrição será realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da Asces 
Unita. 
 
V-DO PROCESSO SELETIVO: 
A seleção do Projeto “ART-Tratamento Restaurador Atraumático” será no dia 14 de 
agosto de 2019 às 9:00 horas (QUARTA-FEIRA), na sala do colegiado no Campus I. 
O processo seletivo consistirá: 
• Entrevista. 
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
Projeto de Extensão: GEPLAN-BUCAL 
Docente Extensionista: Prof. José Eudes de Lorena Sobrinho 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no curso de Odontologia do Centro Universitário 
Tabosa de Almeida (Asces-Unita) a partir do terceiro período. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 10 vagas. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 Constará de avaliação escrita individual (conteúdos: cariologia e epidemiologia da 
cárie dentária) e entrevista.  
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A avaliação ocorrerá no dia 13 de agosto de 2019 às 16h na Sala B001 do Campus 1  
do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
Será divulgado através do Núcleo de Extensão em 19 de agosto de 2019. 
 
 
 



 

 

Projeto de Extensão: “MESTRES DO SORRISO” 
Docentes Extensionistas: Renata Cabral, Angéllica Leite e Marília Cruz 
 
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão se inscrever os alunos que: 
- Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
- Alunos do 3° Período do Curso de Odontologia e 2º.Módulo de Enfermagem  
- Ter disponibilidade no horário das atividades do projeto. 
 
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS: 
Serão oferecidas 08 vagas. 
Dia e Horário do projeto: quarta-feira (17:00 às 18:30 horas). 
 
III-VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV- DA INSCRIÇÃO 
A inscrição será realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da Asces 
Unita. 
 
V- DO PROCESSO SELETIVO: 
A seleção do Projeto “MESTRES DO SORRISO” será no dia 14 de agosto de 2019 às 
17:00 horas (quarta-feira), na Sala do Colegiado - CAMPUS I. 
O processo seletivo consistirá: 
• Entrevista. 
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
 
Projeto de Extensão: “SAÚDE BUCAL HOSPITALAR” 
Profa. Angéllica Leite e Lidiane Marinho 
 
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
Poderão se inscrever os alunos que: 
- Estiverem regularmente matriculados no Centro Universitário Tabosa de Almeida 
(Asces-Unita) 
- Alunos do 7° Período do Curso de Odontologia e 6º.,7º., 8º.e 9º. Módulos de 
Enfermagem. 
-Ter disponibilidade para atuar no dia do projeto. 
 
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS: 
Serão oferecidas 08 vagas. 
 
III-VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses. 
 



 

 

IV- DA INSCRIÇÃO 
A inscrição será realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da Asces 
Unita. 
 
V- DO PROCESSO SELETIVO: 
A seleção do Projeto “SAÚDE BUCAL HOSPITALAR” será no dia 13 de agosto (terça-
feira) às 19:00 horas, na Sala do Colegiado no CAMPUS I. 
O processo seletivo consistirá de entrevista com os candidatos. 
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
Projeto de Extensão: FERIDAS: MARCANDO VIDAS ALÉM DA CICATRIZ 
Docentes Extensionistas: Prof. Msc. Diego Augusto Lopes Oliveira e Prof.  Msc.  
Simone Monte Bandeira de Mello. 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-
UNITA) 
•Ter cursado a Unidade Temática 21, 6º módulo do curso de Enfermagem; 
•Ter cursado o 6º período do curso de Fisioterapia; 
•Possuir disponibilidade para as atividades do projeto 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS: 
 Serão oferecidas 10 vagas distribuídas da seguinte forma: 
•05 vagas para estudantes do curso de Enfermagem; 
•05 vagas para estudantes do curso de Fisioterapia. 
O projeto terá suas atividades desenvolvidas de segunda a sexta-feira (08:00 as 
17:00). 
 
III – DA VIGÊNCIA:  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO: 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO: 
O processo seletivo será composto por duas etapas: 
Etapa 1 – Construção de texto argumentativo sobre temática relacionada ao projeto; 
Etapa 2- Entrevista junto aos docentes do projeto e mediante a apresentação da 
disponibilidade do estudante para participação das atividades programadas.  
 
VI – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
As entrevistas acontecerão no dia 14/08 (quarta-feira) das 09:00 as 12:00, no 
laboratório de Enfermagem, prédio dos laboratórios no Campus 2 (ASCES-UNITA). 
 
 



 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
O resultado com o nome dos estudantes classificados, por curso, serão divulgados no 
quadro de avisos e no site institucional no dia 19/08. 
 
Projeto de Extensão: DANÇANDO NO CAMPUS 
Docentes Extensionistas: Viviane Maria Moraes de Oliveira 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado em qualquer curso no Centro Universitário Tabosa de 
Almeida (Asces-Unita) 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 20 vagas para discentes. 
O projeto funcionará nos seguintes horários: 
Quintas e sextas das 12:30 às 14h no Campus II da Asces/Unita – aulas e ensaios 
grupo de dança Brincantes do Agreste 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos aprovados realizarão as atividades em um período de seis meses 
podendo ser 
prorrogáveis por mais seis meses, dependendo do desempenho do aluno, assim como 
da sua frequência 
nas atividades. O aluno que ultrapassar 03 faltas no semestre perderá o vínculo com o 
projeto. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida - ASCES-UNITA (www.asces.edu.br). 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
A seleção para os alunos constará de: 
• Entrevista com os seguintes conteúdos: Experiências vivenciadas, conhecimentos 
específicos 
relacionados às danças populares, análise da disponibilidade de horário do aluno sem 
prejuízo das atividades discentes 
• Análise do Histórico Escolar. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Entrevista: 
DATA: 16 de agosto de 2019 (sexta feira) HORA: 14h 
LOCAL: Sala de dança do campus II da ASCES/Unita 
Professora: Viviane Moraes 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA 
 
 
 
 



 

 

Projeto de Extensão: FARMACÊUTICO DO FUTURO 
Docentes Extensionistas: Cynthia Coimbra 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no curso de Farmácia do  Centro Universitário 
Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 10  vagas distribuídas da seguinte forma: 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
A seleção será feita em 14/08, às 14 h, na sala 215 do prédio dos laboratórios no 
Campus 2 da ASCES-UNITA, por meio de entrevista 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A seleção será feita em 14/08, às 14 h, na sala 215 do prédio dos laboratórios no 
Campus 2 da ASCES-UNITA, por meio de entrevista 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA. 
 
 
Projeto de Extensão: Inform.Ação 
Docentes Extensionistas: Fernanda Antunes 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Graduação de saúde coletiva , Nutrição, Enfermagem,  Residentes da Atenção básica  
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 20  vagas distribuídas da seguinte forma: 
10 vagas de saúde coletiva – 1 turno por semana 
10 vagas para residentes 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
 
 



 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Entrevista e redação 
  
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
09/08 às 16:00 na sala C108 Campus 1 da Asces-Unita 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado final será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA. 
 
Projeto de Extensão: HOMEM COM ATITUDE SABE PREVENIR 
Docentes Extensionistas: Samira Maria Almeida Mota, Thyago da Costa Wanderley 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) nos curso de Enfermagem e  Nutrição. 
• Ter disponibilidade mínima de 2 horas semanais para desenvolver as atividades, sob 
pena de não 
receber certificado e/ou ser desligado (a) do projeto. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 06 vagas distribuídas da seguinte forma: 
- Enfermagem: 05 vagas 
- Nutrição: 1 vaga 
• O projeto funcionará na Faculdade ASCES e, ainda em uma Unidade de Saúde da 
Família deste 
município. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Entrevista: 14 de agosto de 2019 (quarta-feira) às 15:00h no 2º andar do Campus II, 
sala 213. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
-O processo seletivo consistirá somente em entrevista. 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
Os resultados serão divulgados no dia 19 de agosto de 2019 no portal da Asces-Unita. 
 



 

 

 
Projeto de Extensão: PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO E MAMA 
Docentes Extensionistas:  Adrya Peres, Raquel Bezerra/Nayale Lucinda e Juliana 
Vasconcelos 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
•Ser do Curso de Biomedicina, Farmácia e Enfermagem   
•Para os dois primeiros cursos, ter concluído a disciplina de Citologia Clínica com 
aprovação por média.  
•Para o curso de Enfermagem após a conclusão do 4º Módulo: Cuidado 
Sistematizado à Mulher no Ciclo Reprodutivo Gravídico Puerperal e Climatério,  com 
aprovação por média.  
•Ter disponibilidade de até 8 horas semanais para desenvolver as atividades.  
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 12 vagas distribuídas da seguinte forma:Biomedicina: 5  vagas, 
Farmácia: 5 vagas, Enfermagem: 5 vagas OBS: Se não houver preenchimento das 
vagas, haverá remanejamento para preenchimento das vagas. 
Horário do projeto: Segunda-feira (tarde- professora Nayale Lucinda) Terça-feria 
(tarde-Professora Adrya Peres e Juliana Vasconcelos). 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
OBS: Receberá certificado o intencionista que participar com no mínimo de 75% da 
carga-horária total. 
OBS: Caso o estudante, não esteja se comprometendo com as ações do projeto, 
poderá ser desligado em qualquer tempo do semestre. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
A seleção para os alunos dos cursos Biomedicina e Farmácia constará de: 
•Avaliação teórica com todo conteúdo da Disciplina de Citologia Clínica e Patologia; 
•Análise do Histórico Escolar; 
•Entrevista com professores  
 
A seleção para os alunos do curso de Enfermagem constará de: 
•Avaliação teórica com conteúdo vistos nos referenciais temáticos do módulo IV 
(Prevenção do Câncer de Colo Uterino);  
•Análise do Histórico Escolar; 
•Entrevista com professores  
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:  
Avaliação Teórica e Entrevista (Enfermagem, Biomedicina, Farmácia) DATA: 13 de 
agosto de 2019 (terça-feira) HORA: 13:30 às 16:00h 



 

 

LOCAL: 2˚ andar do prédio dos Laboratórios-CAMPUS-2 (Profº Adrya Peres, Juliana 
Vasconcelos) 
 
Obs. Na entrevista será obrigatória apresentação do histórico escolar para 
comprovação da aprovação na disciplina de citologia clínica e patologia - para 
alunos dos cursos de biomedicina e farmácia, e comprovação da aprovação no 
módulo IV para estudantes do curso de enfermagem. Os Candidatos que não 
comparecerem na data e horário previstos serão desclassificados 
automaticamente. 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
Os resultados serão divulgados até o dia 19.08.19 , sendo disponibilizado ao núcleo de 
extensão, portal da asces-unita e afixado nos quadros do campus II, 2º. andar do 
prédio dos laboratórios. 
 
 
Projeto de Extensão: UNIVERSIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DA MULHER 
Docentes Extensionistas: Vanessa Juvino de Sousa, Nayale Lucinda Albuquerque, 
Natália Ferraz , Flávia Oliveira, Belisa Duarte 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita); 
• Ter cursado o 3º período de Nutrição. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 05 vagas para o Curso de Nutrição. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada no período de 05 a 09 de agosto de 2019, pelo 
formulário eletrônico disponível no portal da ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Será realizada Prova e Entrevista no dia 13 de agosto de 2019 às 13:00 no Campus II, 
Prédio dos Laboratórios, 2º andar, Sala 212. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
O conteúdo da prova será: 
Educação em Saúde para Saúde da Criança e/ou Mulher; 
Aleitamento Materno. 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado mo dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
 



 

 

Projeto de Extensão:  PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS 
INFECTOCONTAGIOSAS PARASITARIAS  
Docentes Extensionistas:   Risonildo Pereira Cordeiro; Juliana Lúcia de Albuquerque 
Vasconcelos 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser aluno dos cursos : Farmácia  , Biomedicina , Nutrição e Enfermagem 
• Alunos que estejam regularmente matriculados na Instituição; 
• Comprovem a disponibilidade de horário. 
• Ter concluído disciplina que contemple a parasitologia  
   
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 16 vagas distribuídas da seguinte forma: 
Sendo  4 vagas por curso . 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Entrevista e analise de  disponibilidade  
  
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Será realizada  em 14 \08\2019 as 14:30 horas  no prédio de aulas dos cursos . 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
 
Projeto de Extensão:  PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE   
Docentes Extensionistas:  Arquimedes Fernandes Monteiro de Melo ; Risonildo Pereira 
Cordeiro 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser aluno dos cursos : Farmácia , Biomedicina , Nutrição e Enfermagem 
• Alunos que estejam regularmente matriculados na Instituição; 
• Comprovem a disponibilidade de horário. 
   
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 20 vagas distribuídas da seguinte forma: 
Sendo  5 vagas por curso . 
 



 

 

 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Entrevista e analise de  disponibilidade  
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Será realizada  em 14 \08\2019 as 14:00 horas  no prédio de aulas dos cursos . 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
Projeto de Extensão:  HIPERVIDA: CUIDANDO DO SEU CORAÇÃO 
Docentes Extensionistas:  Soraya Santos Alves Barbosa, Simone Monte 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•  Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser aluno dos cursos da área da saúde  
• Comprovem a disponibilidade de horário. 
   
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas o total de 20 vagas destinadas proporcionalmente aos cursos que se 
apresentarem na inscrição. 
Horário Fixo Encontro Semanal: Quarta-feira 07:20 as 09:00 
Ter disponibilidade: Quarta-feira manhã ou Sábado manhã 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
A seleção do Projeto será no dia 14 de agosto de 2019 às 07:30 horas (quarta-feira), 
na Sala 101, do prédio de Educação Física. Campus II da Asces-Unita 
O processo seletivo consistirá: 

 Preenchimento Formulário  

 Entrevista. 
 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 



 

 

 
Projeto de Extensão:  CIDADANIA NÃO SE APOSENTA 
Docentes Extensionistas:   Ana Catarina Simonetti, Cinara Karina Bezerra e Silva, 
Diego Santiago Freire e  Maria  Valéria Gorayeb  
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
•Ser aluno dos cursos de Serviço Social, Farmácia, Fisioterapia, Bacharelado em 
Educação Física e enfermagem 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 18 vagas e os alunos precisam da disponibilidade do horário da 
manhã da quarta-feira 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo será realizado por meio de entrevista com os candidatos 
Data - 21/08/2019 
Horário - 09:30 
Local – Capela (Campus II) 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Entrevista 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
Projeto de Extensão: Prática e Treinamento Esportivo para Pessoas com 
Deficiência - PROTED 
Docentes Extensionistas: Marcos Túlio de Sá / Cinara Karina Bezerra e Silva 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•Estar regularmente matriculado no curso de Educação Física e Fisioterapia no Centro 
Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 
•Ter cursado o 3º Período do Bacharelado em Educação Física e 5º período do curso 
de Fisioterapia.  
•Não ter tido reprovação por (falta ou nota) não recuperada nos cursos de Educação 
Física e Fisioterapia 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 12 (seis)vagas distribuídas da seguinte forma: 
Educação Física 



 

 

02 vagas (Bocha adaptada) 
02 vagas (Atletismo) 
02 vagas (Natação)  
Fisioterapia 
06 vagas 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Do Curso de Educação Física: O processo seletivo será composto por duas etapas 
(02), a primeira consistirá de uma prova escrita em que os candidatos deverão 
responder às questões de ordem técnica, nessa etapa os candidatos devem ter a nota 
mínima de sete (07), na etapa seguinte os aprovados realizarão uma entrevista.  
Do curso de Fisioterapia: O processo será mediante uma prova teórica- prática e uma 
entrevista respectivamente, em que a mesma consistirá da análise de um caso clínico 
na área de concentração da fisioterapia Desportiva 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Do Curso de Educação Física:A prova teórica será realizada no dia 19 de agosto do 
corrente ano às 14h, os aprovados realizarão a entrevista no dia 21 de agosto às 14h. 
Todo o processo será realizado nas dependências da ASCES-UNITA 
Do curso de Fisioterapia: A seleção será no dia 21 de agosto às 15h no prédio de 
educação física do campus II 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
Projeto de Extensão: GRUPO DE CORRIDA ASCES-UNITA 
Docentes Extensionistas: Marcos Tulio de Sá 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Curso de Bacharelado em Educação Física do 
Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita);  
•Estar regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 
Tabosa de Almeida (Asces-Unita); 
•Estar regularmente matriculado no Curso de Nutrição do Centro Universitário Tabosa 
de Almeida (Asces-Unita); 
• Ter disponibilidade para participar das atividades do projeto de maneira integral. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 22 vagas, distribuídas nos cursos abaixo, sendo necessário o 
cumprimento dos seguintes dias e horário: 
 
 



 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 12 VAGAS 
•Segundas e Quartas, das 16h00min as 17h00min 
FISOTERAPIA: 5 VAGAS 
•Quarta-feira, das 09h00min às 10h00min 
NUTRIÇÃO: 5 VAGAS 
•Quinta-feira, das 16h00min às 17h00min 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição será feita por formulário eletrônico no site da ASCES-UNITA 
(www.asces.edu.br), entre os dias. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Será realizado por meio de uma entrevista com o coordenador do projeto. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A entrevista será realizada no dia 19/08/2019, as 16h no campus II da Asces-Unita. 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado será divulgado no dia 26/08/2019 
 
Projeto de Extensão: CENTRO DE PESQUISA DO BADMINTON - CEPESB 
Docentes Extensionistas: Marcos Tulio de Sá 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado nos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura em 
Educação Física do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita); 
• Ter disponibilidade para participar das atividades do projeto de maneira integral. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 20 vagas, sendo necessário o cumprimento dos seguintes dias e 
horário:  
•Terças e Quintas, das 15h30min as 17h30min 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição será feita por formulário eletrônico no site da Asces-Unita 
(www.asces.edu.br). 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
Será realizado por meio de uma entrevista com o coordenador do projeto. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 



 

 

A entrevista será realizada no dia 20/08/2019, as 16h no ginásio do Campus II da 
Asces-Unita. 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O resultado será divulgado no dia 26/08/2019 
 
Projeto de Extensão: MENTE SAUDÁVEL 
Docente Extensionista: Walkyria Almeida Santana 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
•Estudantes dos cursos das áreas de saúde; humanas e sociais; engenharias e 
residentes. 
•Ter disponibilidade de quatro horas semanais, sendo duas delas nos horários 
estabelecidos no item relativo as vagas e horários, e as outras duas em horários a 
combinar. 
•Quando for selecionado, participar da capacitação no início do semestre concedida 
pela docente extensionista coordenadora do projeto de extensão mente saudável. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 Serão oferecidas 14 vagas contemplando todos os cursos da instituição. Da seguinte 
forma: 7 vagas na quinta feira pela manhã e 7 vagas na quinta feira a tarde. O projeto 
acontecerá na quinta feira pela manhã no horário das 10 às 12 horas e na quinta feira a 
tarde no horário das 14 às 16 horas. 
 
Observação: No mês de setembro será realizada a capacitação dos monitores 
selecionados, sendo necessário a presença dos monitores nas quintas feiras no horário 
das 14 às 17 horas. Após esse período, seguiremos os horários estabelecidos acima 
para execução do projeto. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses. 
  
IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA, no período de 5 a 9 de agosto de 2019. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 O processo seletivo será realizado em duas etapas:  
 
Primeira etapa - Avaliação que versará sobre a temática da atenção plena 
(mindfulness).  
 
Observação: Será enviado pelo núcleo de extensão o material para os estudantes 
inscritos no dia 09/08/2019. É importante ressaltar que será exigido o conteúdo dos 
três primeiros capítulos (página 10 a 53). O estudante precisa ter um rendimento igual 
ou maior que 7 para seguir na seleção. 
 



 

 

Segunda etapa – Entrevista 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
•A avaliação ocorrerá no dia no dia 13 de agosto às 10 horas na sala 201 do prédio de 
Educação Física. 
•A entrevista será realizada no dia 20 de agosto a partir das 9 horas na sala 201 do 
prédio de Educação Física. 
•No dia 19 de agosto serão divulgados, no quadro de avisos do núcleo de extensão, os 
estudantes selecionados para segunda etapa. 
 
 VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
•O resultado será divulgado no núcleo de extensão e secretaria dos cursos e núcleo de 
extensão no dia 23 de agosto. 
 
 
Projeto de Extensão: Praticando Pilates - PROEXP-PILATES 
Docentes Extensionistas: Yumie Okuyama 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser do Curso de Educação Física (Bacharelado), estar cursando ou ter concluído o 4° 
período e ter disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 
horas presenciais e 3 horas de planejamento). 
•Ser do Curso de Educação Física (Licenciatura), estar cursando ou ter concluído o 4° 
período e ter disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 
horas presenciais e 3 horas de planejamento). 
•Ser do Curso de Fisioterapia, estar cursando ou ter concluído o 4° período e ter 
disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 horas 
presenciais e 3 horas de planejamento). 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
• Serão 3 vagas para Educação Física e 1 vaga para Fisioterapia. 
O projeto funcionará da seguinte maneira: 
Terças (16h00 às 18h00) no Campus III da Faculdade ASCES (sala de lutas). 
 
 III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos aprovados realizarão as atividades em um período de seis meses 
podendo ser prorrogáveis por mais seis meses, dependendo do desempenho do aluno, 
assim como da sua frequência nas atividades. O aluno que ultrapassar 03 faltas no 
semestre perderá o vínculo com o projeto. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
 A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida - ASCES-UNITA (www.asces.edu.br). 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
 A seleção para os alunos do curso em Educação Física e Fisioterapia constará de: 



 

 

•Entrevista com os seguintes conteúdos: Experiências vivenciadas, conhecimentos 
específicos relacionados ao Pilates, análise da disponibilidade de horário do aluno sem 
prejuízo das atividades discentes 
•Análise do Histórico Escolar. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Entrevista: 
DATA: 13 de agosto de 2019 (terça-feira) HORA: 16h  
LOCAL: Sala de Lutas do campus III da ASCES  
Professora: Yumie Okuyama 
  
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
O Resultado será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-UNITA. 
 
Projeto de Extensão: COLETIVO AMBIENTAL SEVERINO MONTENEGRO. 
Docentes Extensionistas: Mariana Martins Ferreira ; Angela Maria Coêlho de Andrade I  
 
I– REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-
UNITA) 
• Alunos de todos os cursos de graduação da ASCES-UNITA.  
• Os alunos interessados em participar do projeto “Coletivo Ambiental Severino 
Montenegro”, devem estar cursando um dos cursos acima citados da ASCES-UNITA a 
partir do 1º período; 
• Ter sido aprovado na análise de currículo e entrevista. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
• Serão oferecidas Vinte (20) vagas. 
• Ter disponibilidade nas terças a tarde das 16:00hs às 18:00hs para atividade 
presencial e para atividades de planejamento e execução. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses ou por anos dependendo do desempenho 
do aluno. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA no período de 05 a 09/08/2019. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará de análise do currículo e entrevista. Os candidatos 
interessados deverão: 
a) Ter realizado a inscrição no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida - ASCES-UNITA (www.asces.edu.br); 
b) Enviar seu currículo para um dos e-mails angelaandrade@asces.edu.br, no período 
de 05 a 12/08/2019. No título do e-mail deve se colocar “inscrição - Nome completo”. 
 
 
 



 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
• Os resultados da seleção dos currículos serão divulgados por email nos dias 
12/08/2019. Os classificados deverão comparecer a entrevista a ser realizada no dia 
13/08/2019 das 16:00hs às 18:00hs em uma das salas de aula no segundo andar do 
prédio Laboratórios da ASCES-UNITA Campus II. 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
• Os resultados serão divulgados no dia 15/08/2019 por email e no quadro de avisos 
em frente à secretária. A primeira reunião acontecerá 20/08/2019 das 16:00hs às 
18:00hs no laboratório de Engenharia  no sub-solo do prédio Laboratórios da ASCES-
UNITA Campus II. 
O Resultado também será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA. 
 
Projeto de Extensão:  Descarte de Medicamentos no Meio Ambiente (DMMA). 
Docentes Extensionistas: Angela Maria Coelho de Andrade; Luiza Feitosa Cordeiro de 
Sousa 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Alunos dos cursos de graduação de Bacharelado em ENGENHARIA AMBIENTAL, 
FARMÁCIA, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA QUÍMICA e 
BIOMEDICINA da ASCES-UNITA.  
• Os alunos interessados em participar do projeto “Descarte de Medicamentos no Meio 
Ambiente - DMMA” devem estar cursando um dos cursos acima citados da ASCES-
UNITA a partir do 1º período; 
• Ter sido aprovado na análise de currículo e entrevista. 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
 • Serão oferecidas vinte (25) vagas distribuídas da seguinte forma: Cinco (05) vagas 
para cada curso (Engenharia Ambiental, Farmácia, Engenharia de Produção, 
Engenharia Química e Biomedicina). 
• Ter disponibilidade nas TERÇAS-FEIRAS a tarde das 14:00h às 16:00h para 
atividade presencial e para atividades de planejamento e execução. 
 
III – DA VIGÊNCIA  
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser prorrogado por mais seis meses ou por anos dependendo do desempenho 
do aluno. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizado pelo formulário eletrônico disponível no portal da 
ASCES-UNITA  no período de 05 a 09/08/2019. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVO 
O processo seletivo constará de análise do currículo e entrevista. Os candidatos 
interessados deverão: 
a) Ter realizado a inscrição no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de 
Almeida - ASCES-UNITA (www.asces.edu.br); 



 

 

b) Enviar seu currículo para um dos e-mails angelaandrade@asces.edu.br, no período 
de 05 a 12/08/2019. No título do e-mail deve se colocar “inscrição - Nome completo”. 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
• Os resultados da seleção dos currículos serão divulgados por email nos dias 
12/08/2019. Os classificados deverão comparecer a entrevista a ser realizada no dia 
13/08/2019 das 14:00hs às 16:00hs em uma das salas de aula no segundo andar do 
prédio Laboratórios da ASCES-UNITA Campus II. 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
• Os resultados serão divulgados no dia 15/08/2019 por email e no quadro de avisos 
em frente à secretária. A primeira reunião acontecerá 20/08/2019 das 14:00hs às 
16:00hs no laboratório de Engenharia  no sub-solo do prédio Laboratórios da ASCES-
UNITA Campus II. 
O Resultado também será divulgado no dia 19 de agosto de 2019 no portal da ASCES-
UNITA. 
 
Projeto de Extensão: ÁGUAS DO AGRESTE 
Docentes Extensionistas :Agenor Tavares Jácome Júnior 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
• Ser de cursos da área de saúde ou engenharias 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 05 vagas 
 
III – DA VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período serprorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail agenorjacome@asces.edu.br contendo o 
histórico escolar e 
curriculo do candidato de 05 a 09/08. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVOS 
Será realizada análise de currículo e entrevista com agendamento feito diretamente 
entre o aluno e o 
professor 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A entrevista e análise de currículo será realizada no periodo de 12 a 16/08 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo de Extensão, no dia 19 de 
Agosto de 2019. 
 
 



 

 

 
Projeto de Extensão: ASCES SUSTENTÁVEL 
Docentes Extensionistas: Agenor Tavares Jácome Júnior 
 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) 
 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 
Serão oferecidas 06 vagas 
 
III – DA VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 
período ser 
prorrogado por mais seis meses. 
 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo e-mail agenorjacome@asces.edu.br contendo o 
histórico escolar e 
curriculo do candidato de 05 a 09/08. 
 
V – DO PROCESSO SELETIVOS 
Será realizada análise de currículo e entrevista com agendamento feito diretamente 
entre o aluno e o 
professor 
 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
A entrevista e análise de currículo será realizada no periodo de 12 a 16/08 
 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo de Extensão, no dia 19 de 
Agosto de 2019. 


