
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2020.2. 

 
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 17 de Agosto a 24 de Agosto de 2020. 

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

sendo avaliado 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/1FAIpQLSeZBtwEYG0MVBH9F3dd_ShFkEebzPej 

9CRRIsBlgDrZCjwk0Q/viewform?usp=sf_link 

 

Obs.: Acessar formulário pelo provedor Internet Explorer 

1.6. 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBtwEYG0MVBH9F3dd_ShFkEebzPej9CRRIsBlgDrZCjwk0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBtwEYG0MVBH9F3dd_ShFkEebzPej9CRRIsBlgDrZCjwk0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBtwEYG0MVBH9F3dd_ShFkEebzPej9CRRIsBlgDrZCjwk0Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZBtwEYG0MVBH9F3dd_ShFkEebzPej9CRRIsBlgDrZCjwk0Q/viewform?usp=sf_link


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 .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. 

4.1.  Os  resultados  serão  divulgados  no  Portal  da  ASCES-UNITA no dia 01 de 

Setembro de 2020 no portal da Asces-Unita. 

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

para novas inscrições e renovação de extensionistas para atividades em 2020.2 

 
05. Da Seleção dos Projetos de Extensão 



PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 
 

 
Projeto de Extensão: PROJETO DE 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 dos cursos de Ciências Humanas da ASCES- 

UNITA. 

 Possuir disponibilidade para participar das reuniões que ocorrerão semanalmente 

às quartas-feiras, período vespertino, na modalidade presencial no Campus I da 

ASCES-UNITA ou remota (online). 

 

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 dos demais cursos de Ciências Humanas da ASCES-UNITA. 

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. 

Carga horária de 2 h/a semanais a ser cumprida nas quartas-feiras, período 

vespertino, na modalidade presencial no Campus I da ASCES-UNITA ou remota 

(online) 

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 17 a 25/08. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Estudantes novatos serão selecionados através de entrevista por meio de 

preenchimento de questionário do Google Classroom. 

A apresentação do projeto e as entrevistas ocorrerão no dia 26/08, quarta-feira, a 

partir das 16h através de reunião online no seguinte 

link:https://meet.google.com/fhy-bkug-vcg 

Estudantes veteranos de outros semestres do projeto não precisam fazer entrevista, 

tendo sua vaga automaticamente garantida pelo pedido de renovação da inscrição. 

 
VI – TEMA DO SEMESTRE: 

Realização de Painéis em estilo “Model of United Nations” (MUN) e debates dentro 

dos seguintes assuntos: 

1) Direitos Humanos; 2) Conflitos Internacionais, Migrações e Refugiados; 3) 

Pandemia do Corona Vírus (COVID-19). 

 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A partir do dia 01/09 no NEAC e no portal ASCES-UNITA 



 

 
Projeto de Extensão: PROGRAMA SAÚDE LEGAL 

Docentes Extensionistas: Adrielmo Moura e Karlla Lacerda 

Preceptores 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 de quatro horas semanais, sendo no mínimo duas horas obrigatórias 

para ações vinculadas ao projeto e duas horas em horário a combinar 

 

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. 

Os horários do projeto serão definidos em reunião com os extensionistas. 

 

III – DA RENOVAÇÃO 

Os alunos que estavam inscritos para o projeto referente ao semestre 2020.1, terão a sua 

vaga renovada, desde que preencha o formulário de inscrição no site institucional 

(www.asces.edu.br), a partir de 20 de a 25 de Agosto de 2020 

 

IV – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 

período ser prorrogado por mais seis meses. 

 

V – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 

ASCES-UNITA. 

 
VI – DO PROCESSO SELETIVO 

No dia 26 de agosto, os alunos pré-selecionados serão convocados, através de edital 

fixado na sede do EPJ ASCES-UNITA e no EPJ Noturno (Campus I) e pelo SITE da IES, 

para entrevista, a realizar-se, por via remota, a partir das 09hs do dia 27 de agosto, 

através do endereço eletrônico https://meet.google.com/ahg-zqaj-dnz 

https://meet.google.com/ahg-zqaj-dnz


VII - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final será divulgado até o dia 01 de setembro 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:  PROGRAMA DE TRATAMENTO DE CONSUMIDORES 
SUPERENDIVIDADOS 
 
Docentes Extensionistas: Alyne Rodrigues e Perpétua Dantas 
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:  Terças-feiras (manhã) e /ou Quintas-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 participar remotamente conforme abaixo: 
 
DATA: 26-08-2020 (quarta-feira) 
HORA: Das 14h às 16h30min 
LOCAL: Remoto – link: https://meet.google.com/ikk-gqta-tgn 

  

 

 

https://meet.google.com/ikk-gqta-tgn


Projeto de extensão: NÚCLEO DE APOIO FISCAL E CONTÁBIL (NAF) 

Docente extensionista: Ana Rosa Gomes Cunha 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita); 

• Ser aluno(a) do curso de Ciências Contábeis; 

• Ter disponibilidade de 3 horas semanais para desenvolver as atividades; 

• Ter flexibilidade de horários para participar das atividades realizadas pelo NAF nos 

períodos da manhã e da tarde. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 15 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 7 vagas para alunos extensionistas veteranos - Renovação; 

 5 vagas para novos alunos extensionistas; 

 3 vagas para Estágio Supervisionado. 

Horário do Projeto: as terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras das 14h às 15h. 

 
 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de quatro meses, podendo esse 

período ser prorrogado por mais quatro meses. 

 
IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da ASCES-

UNITA, no período de 17/08/2020 a 25/08/2020. 



V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de uma entrevista virtual 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 SELEÇÃO: 

Os alunos inscritos deverão comparecer de forma remota a sala virtual conforme abaixo: 

DATA: 27 de agosto de 2020. 

HORA: 15h (Pontualmente) 

LOCAL: SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET: https://meet.google.com/ipr-cfpd-ifr 

 
 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 01 de SETEMBRO de 

2020. 

Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados deverão estar disponíveis na 

quinta-feira no dia 03 de setembro de 2020 às 14h para o início dos treinamentos. 

Os alunos selecionados que não comparecerem na data e horário previstos para o início 

dos treinamentos serão automaticamente desclassificados, e serão chamados os alunos 

do cadastro de reserva, conforme sua classificação. 

Para outras informações, os interessados devem procurar o(a) professor(a) extensionista 

do NAF. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) professor(a) extensionista do NAF, 

juntamente com a coordenação do Curso de Ciências Contábeis. 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DA ENGENHARIA 
 
 

Projeto de Extensão: BIOSSEGURANÇA EM CENÁRIO DE PANDEMIA E PÓS- 

PANDEMIA 

Docentes Extensionistas: Luiza Feitosa Cordeiro de Souza e Angela Maria 

Coelho de Andrade 

 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

https://meet.google.com/ipr-cfpd-ifr


Unita); 

• Estudantes das áreas de Humanas, Saúde e Exatas 

• Estar cursando nos períodos acima do 2º; 

• Ter disponibilidade de 4hs semanais que podem ser distribuídas em dois dias; 

• Ter disponibilidade em participar dos eventos virtuais e/ou presenciais. . 

 
 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 vagas. 

Carga horária semanal de 4 hs 

 
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 17 a 25 de agosto de 2020. 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

Serão realizadas 2 etapas. A primeira será uma avaliação através de formulário 

(google form) e a segunda uma entrevista. No formulário será solicitado a inserção do 

currículo modelo lattes. A entrevista será realizada via meet através do link: 

https://meet.google.com/vko-cuxa-pzv 

 
VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

https://meet.google.com/vko-cuxa-pzv


PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE 
 

 
Projeto de Extensão: Prática e Treinamento Esportivo para Pessoas com 
Deficiências – PROTED 
Docentes Extensionistas: Marcos Túlio e Cinara Bezerra 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita) 

• Ser do Curso de Bacharelado em Educação Física (a partir do terceiro período) ou 

do curso de Fisioterapia (a partir do sexto período). 

• Ter disponibilidade de 2 horas semanais para desenvolver as atividades. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 3 (três) vagas para os alunos do curso de Fisioterapia e 4 (quatro) 

vagas para os alunos do curso de Bacharelado em Educação física. 

Horário do Projeto: Terças-feiras - Bacharelado em Educação Física (tarde: 13h às 

15h) e Quintas-feiras - Fisioterapia (manhã: 9h às 10h40). 

 

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: 25-08-2020 (terça-feira) - 13h Alunos do curso de bacharelado em Educação 

física e no dia 27-08-2020 (quinta-feira) - 9h Alunos do curso de Fisioterapia 

LOCAL: Remoto - link: 

meet.google.com/sja-vkve-pyg- CURSO BACHARELADO EM EDUCAÇAO FÍSICA 

meet.google.com/xpf-sbdo-ety - CURSO DE FISIOTERAPIA 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

O resultado final será divulgado no site da instituição e/ou afixado no quadro de 

aviso da recepção dos cursos de Educação física e Fisioterapia – em 01/09/2020 (terça-

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. 
 

 

Projeto de Extensão: PROMOVENDO SAÚDE MEDICAMENTO SEGURO 

Docente Extensionista: Cynthia Coimbra e Ana Cláudia Neves 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita); 

• Estar cursando entre 2º e 10º período; 

Ter disponibilidade de 5h semanais. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 5 (cinco) vagas. 

Carga horária semanal: 5h 

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 20/08/2020 a 25/08/2020 



V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os candidatos responderão ao formulário ao qual terá acesso pelo link abaixo, 

logado no e-mail institucional. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsimTJTi98Wqwb4s6rSl9POYRgOnu4d 

nK1LlETGhQWZpgQmw/viewform?usp=sf_link 

. 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

 
Projeto de Extensão: Projeto de Extensão em Práticas Integrativas e 

Complementares (PROEPICOM) 

Docentes Extensionistas: Gêssyca Adryene de Menezes Silva 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de 

Almeida (Asces-Unita); 

 Estudantes dos cursos da área de saúde; 

 Estudantes a partir do terceiro período ou módulo; 

 Ter disponibilidade de quatro horas semanais, sendo no mínimo duas 

horas obrigatórias para ações vinculadas ao projeto e duas horas em 

horário a combinar. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 22 vagas distribuídas da seguinte forma: 

● Biomedicina: 02 vagas; 

● Educação Física (Bacharelado): 02 vagas; 

● Educação Física (Licenciatura): 02 vagas; 

● Enfermagem: 04 vagas; 

● Farmácia: 02 vagas; 

● Fisioterapia: 02 vagas; 

● Nutrição: 02 vagas; 

● Odontologia: 02 vagas; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsimTJTi98Wqwb4s6rSl9POYRgOnu4dnK1LlETGhQWZpgQmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsimTJTi98Wqwb4s6rSl9POYRgOnu4dnK1LlETGhQWZpgQmw/viewform?usp=sf_link


● Saúde Coletiva: 02 vagas; 

Residentes (Residência Multiprofissional em Atenção Básica ou Atenção ao Câncer 

da Asces-Unita): 02 vagas. 

Obs 1.: Caso não haja preenchimento das vagas de algum curso listado acima, por 

motivos de: não obtenção de inscritos, desistência, não comparecimento a alguma 

das etapas ou desclassificação, a(s) vaga(s) será(ão) distribuída(s) para o curso que 

apresentar mais inscrições. 

Obs 2.: Os horários do projeto serão definidos em reunião com os extensionistas. 

 
 

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 17/08/2020 a 25/08/2020. 

A inscrição é de caráter intransferível e o candidato é responsável pela veracidade 

das informações dispostas no formulário de inscrição. 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo se dará em 03 etapas, sendo elas: avaliação teórica através do 

Google Forms (peso 4), entrevista (peso 3) e avaliação curricular (peso 3), onde todas 

são de caráter eliminatório. A entrevista e avaliação curricular serão realizadas através 

do Google Meet. 

A prova teórica terá 30 questões objetivas acerca dos seguintes assuntos: 

- Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS; 

- Medicina Tradicional Chinesa (MTC) com ênfase em Acupuntura; 

- Meditação; 

- Reiki; 

- Massoterapia; 

- Cromoterapia; 

- Aromaterapia. 

A duração da avaliação teórica terá tempo mínimo de 01 hora para sua realização e 

máximo de 03 horas. O candidato não poderá levar consigo o caderno de questões. 



Para a entrevista e avaliação curricular o candidato deverá apresentar, no dia a ser 

designado, um documento oficial com foto, bem como documento para a comprovação 

da modalidade da vaga (declaração de matrícula do atual semestre). Além disso, será 

enviado ao candidato, via e-mail institucional, um anexo onde constam os documentos 

que devem ser apresentados para a avaliação curricular. 

O não comparecimento do candidato ou um atraso superior a 15 minutos do horário 

estabelecido em qualquer etapa desse processo seletivo cursa automaticamente na 

sua desclassificação. 

 
Todo processo seletivo será gravado através do Google Meet e ficará sob 

responsabilidade da docente coordenadora do projeto. 

 
Os links para realização da avaliação teórica, bem como entrevista e análise de 

currículo encontram-se abaixo: 

Link para avaliação teórica: https://meet.google.com/qwy-kxfo-jxt 

Link para entrevista e análise curricular: https://meet.google.com/otg-rddf-bxz 

 
 

VI- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Avaliação teórica: 26/08/2020 às 14h através do Google Forms liberado na 

plataforma do Google Meet enviada para o e-mail institucional do inscrito(a). 

Entrevista e análise curricular: 27/08/2020 à partir das 13h através do Google Meet. 

 
 

VII- DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

 
 

Projeto de Extensão: FERIDAS - MARCANDO VIDAS ALÉM DA CICATRIZ 

Docente responsável: Diego Augusto Oliveira 

 
 

I- REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO: 

● Ser estudante do curso de enfermagem regularmente matriculado no Centro 

universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA); 

● Ter disponibilidade para desenvolver as atividades do projeto de extensão; 



● Ter cursado a Unidade Temática 9 (Referencial temática - Semiologia e 

Semiotécnica) do 3º módulo do curso de graduação em Enfermagem. 

 
II- DAS VAGAS E HORÁRIOS: 

● Serão oferecidas 02 vagas 

● Carga horária semanal de 4h/a 

● Ações do projeto desenvolvidas nas quartas-feiras, período vespertino. 

 
 

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 17/08/2020 a 25/08/2020. 

● A inscrição é de caráter intransferível e o candidato é responsável pela veracidade 

das informações dispostas no formulário de inscrição. 

 
V- DO PROCESSO SELETIVO: 

 

O processo seletivo será composto por duas etapas: 

Etapa 1 – Construção de texto argumentativo sobre temática relacionada ao 

projeto (avaliação Teórica - dia 27/08/2020 das 10:00 às 11:00 - Através do link: 

https://meet.google.com/wff-jdhi-qxf 

Etapa 2- Entrevista junto ao docente do projeto e mediante a apresentação da 

disponibilidade do estudante para participação das atividades programadas (dia 

28/08/2020 das 10:00 às 11:00 - através do link: https://meet.google.com/ubw- 

yunu-kfg 

 
 

VI - DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020. 

https://meet.google.com/wff-jdhi-qxf
https://meet.google.com/ubw-yunu-kfg
https://meet.google.com/ubw-yunu-kfg


Projeto de Extensão: NUTRIÇÃO E SAÚDE 

Docente Extensionista: Alaíde Amanda da Silva 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

● Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita); 

● Estar cursando entre 2º e 8º período do curso de Nutrição 

● Ter disponibilidade de quatro horas semanais, sendo no mínimo duas horas 

obrigatórias para ações vinculadas ao projeto e duas horas em horário a combinar. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

● Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas independente do período do aluno inscrito 

● Os horários do projeto serão definidos em reunião com os extensionistas. 

 
 

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 17/08/2020 a 25/08/2020. 

● A inscrição é de caráter intransferível e o candidato é responsável pela veracidade 

das informações dispostas no formulário de inscrição. 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

● O processo seletivo se dará em 02 etapas, sendo elas: avaliação teórica através do 

Google Forms e entrevista, realizada através do Google Meet. 

● Todo processo seletivo será gravado através do Google Meet e ficará sob 

responsabilidade da docente coordenadora do projeto. 

→ Os links para realização da avaliação teórica, bem como da entrevista, 

encontram-se abaixo: 

Link para avaliação teórica: https://meet.google.com/cxw-equw-oyk 

Link para entrevista: https://meet.google.com/zmh-wvrt-stw 



VI- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Avaliação teórica: 27/08/2020 às 10h através do Google Forms liberado na 

plataforma do Google Meet enviada para o e-mail institucional do inscrito(a). 

- Entrevista: 27/08/2020 a partir das 15h através do Google Meet. 

 
 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

- Os resultados serão divulgados no dia 01 de Setembro de 2020 no portal da Asces- 

Unita. 

 
 

Projeto de Extensão: PROJETO ASA BRANCA 

Docentes Extensionistas: Danielle Lago Bruno de Faria e Leógenes Maia Santiago. 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

-Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita). 

-Alunos a partir do 5° Período do Curso de Odontologia 

-Ter disponibilidade para realizar as atividades no horário do projeto. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

O Projeto Asa Branca - Prevenção, controle e combate as lesões bucais, Câncer Bucal e 

assistência Oncológica, irá realizar renovação dos alunos que foram selecionados em 

2020.1. No entanto, os interessados devem realizar a inscrição de renovação. 

Dia e Horário do projeto: quarta-feira 26/08/20(16;00 às 17:30 horas). 

 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição de renovação deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no 

portal da ASCES-UNITA. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Após a inscrição de renovação no Projeto Asa Branca, os alunos deverão participar de 



 

uma reunião, que acontecerá de forma remota. O link será enviado antes da reunião para 

todos. 

 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A publicação dos estudantes selecionados no portal da ASCES-UNITA ocorrerá no dia 01 

de setembro de 2020. 
 
 
 

 
Projeto de Extensão: “ART-TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO” 

Docentes Extensionistas: Angéllica Leite e Renata Cabral. 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita). 

• Alunos do 5° e 7º. Períodos do Curso de Odontologia 

• Ter disponibilidade para realizar as atividades no horário do projeto. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

O Projeto ART- Tratamento Restaurador Atraumático irá realizar renovação dos 

alunos que foram selecionados em 2020.1. No entanto, os interessados devem 

realizar a inscrição de renovação. 

Dia e Horário do projeto: quarta-feira (16:00 às 17:30). 

 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses. 

IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição de renovação deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível 

no portal da ASCES-UNITA. 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

Após a inscrição de renovação no Projeto “ART-Tratamento Restaurador 

Atraumático”, os alunos deverão participar de uma reunião, que acontecerá de forma 

remota, no dia 26 de agosto (quarta-feira às 17 horas). O link será enviado 

antes da reunião para todos. 



VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A publicação dos estudantes selecionados no portal da ASCES-UNITA ocorrerá no 

dia 01 de setembro de 2020. 

 
 

 
Projeto de Extensão: CIDADANIA NÃO SE APOSENTA 

Docentes Extensionistas: Ana Catarina Simonetti, Cinara Karina Bezerra, Diego 

Santiago e Valéria Gorayeb 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita) 

•Ser aluno dos cursos de 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 (via google meet) com os 

candidatos. 

Data – 26/08/2020 

Horário - 09:30 

Local – Sala virtual do Google Meet 

Link: https://meet.google.com/jxv-dfbu-qbr 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Entrevista via Google Meet 

Link: https://meet.google.com/jxv-dfbu-qbr 

Data – 26/08/2020 

Horário - 09:30 

 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

01/09/2020 – Publicação no portal ASCES-UNITA 
 
 
 

Projeto de Extensão: MENTE SAUDÁVEL 

Docentes Extensionistas: Walkyria Almeida Santana 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de 

Almeida (Asces-Unita); 

 Estudantes de todos os cursos da ASCES UNITA; 

 Estudantes a partir do segundo período ou módulo; 

 Ter disponibilidade de cinco horas semanais, sendo no mínimo três horas 

obrigatórias para ações vinculadas ao projeto e duas horas em horário a 

combinar. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 16 vagas com carga horária semanal de 5 horas. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjxv-dfbu-qbr
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fjxv-dfbu-qbr


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 17/08/2020 a 25/08/2020. 

A inscrição é de caráter intransferível e o candidato é responsável pela veracidade 

das informações dispostas no formulário de inscrição. 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado por meio de entrevista (via google meet) com os 

candidatos. 

Data – 26/08/2020 

Horário - 09:30 

Local – Sala virtual do Google Meet 

Link: https://meet.google.com/xex-obei-dmc?hs=122&authuser=0 

 
 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

 
Projeto de Extensão: PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 

Docente Extensionista: Risonildo Pereira Cordeiro 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita); 

• Estar cursando a partir do 2º período os cursos de : Enfermagem , Biomedicina, 

farmácia , Fisioterapia , Nutrição e Odontologia 

Ter disponibilidade de 5h semanais. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 30 vagas. 

Carga horária semanal: 5h 



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 17/08/2020 a 25/08/2020 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

Entrevista pelo meet ( meet.google.com/fgo-uxyt-bbf) no dia 26 pela manhã das 

8:00 as 10:00 e avaliação objetiva a ser realizada pelo google no momento da 

entrevista . 

 
VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

 
 
 

 
Projeto de Extensão: PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE INFECTOCONTAGIOSAS 

PARASITARIAS 

Docente Extensionista: Risonildo Pereira Cordeiro 

 
 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces- 

Unita); 

• Estar cursando a partir do 2º período os cursos de : Enfermagem , Biomedicina, 

Farmácia e Nutrição. 

Ter disponibilidade de 5h semanais. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 vagas. 

Carga horária semanal: 5h 

 
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 17/08/2020 a 25/08/2020 



V – DO PROCESSO SELETIVO 

Entrevista pelo meet ( meet.google.com/fgo-uxyt-bbf) no dia 26 pela manhã das 

10:10 as 12:00 e avaliação objetiva a ser realizada pelo google no momento da 

entrevista . 

 
VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 01 de Setembro 

de 2020 no portal da Asces-Unita. 

 

 
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 25 vagas 

As atividades serão realizadas em formato online. 

 
 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 

período ser prorrogado por mais seis meses dependendo do desempenho do aluno, 

assim como da sua frequência. 

 
IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 

ASCES-UNITA 

 
V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção para os alunos constará de: 

• Entrevista online com os seguintes conteúdos: Experiências vivenciadas, 

análise da disponibilidade de horário do aluno para os ensaios e apresentações do 

grupo de dança sem prejuízo das atividades discentes. 



Os alunos deverão entrar em contato com a professora Viviane no período de 26 a 

28.08 para realização da entrevista (solicitar o contato da professora à coordenação 

de educação física) 

 
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Esse semestre não haverá realização de provas. Os primeiros 25 inscritos serão 

selecionados automaticamente. 

 
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Publicação dos estudantes selecionados no portal da Asces-Unita para extensão no 

semestre 2020.2 


