
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2021.1 

 

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 discente 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 

do dia 09 de Fevereiro a 18 de Fevereiro de 2021 

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/1fElRpP2RNuo_hkwYABRljo1XYTvKkgXkP5JrdZly

mNw/edit 

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. 

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: 

https://docs.google.com/forms/d/1fElRpP2RNuo_hkwYABRljo1XYTvKkgXkP5JrdZlymNw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fElRpP2RNuo_hkwYABRljo1XYTvKkgXkP5JrdZlymNw/edit


 

 

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  02 de Março 

de 2021. 

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

novas inscrições e renovação de extensionistas para atividades em 2021.1 

 

05. Da Seleção dos Projetos de Extensão 

 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE HUMANAS 

 

Projeto de Extensão: PROGRAMA DE TRATAMENTO DE CONSUMIDORES 

SUPERENDIVIDADOS 

Docente Extesionista e Profissional Orientadora: Perpétua Dantas e Alyne Rodrigues  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Estar cursando entre 1o e 10o período do curso de Direito; ter disponibilidade de 4 

horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (segundas-feiras e/ou sextas-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 realizada 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: 24-02-2021 (quarta-feira) 

● Hora: 14h às 16h30min 

● Local: Remoto - link: https://meet.google.com/wrx-qbmi-oia  

 

VII- DIVULGAÇÃO RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO - CPCM 

Profissionais Orientadores: Antônio Rafael Vicente, Elizabeth Bezerra e Rebecca 

Tabosa 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Estar cursando entre 6o e 10o período do curso de Direito; ter disponibilidade de 4 

horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (segundas-feiras e quartas-feiras, tarde e terças-

feiras, quartas-feiras e sextas-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 realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 

ASCES-UNITA.  

 

 

 

https://meet.google.com/wrx-qbmi-oia


 

 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através da nota global. 

Se o número de alunos aprovados no processo for superior ao número de vagas 

ofertadas, será formado cadastro de reserva 

 

VI- DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: PROGRAMA DE ADOÇÃO JURÍDICA DE CIDADÃOS 

PRESOS 

Coordenadora responsável: Prof.ª Perpétua Dantas    

Professores colaboradores: Paula Rocha, Saulo Amazonas, Adrielmo de Moura, 

Kézia Lyra, Daniel Paixão, Alisson Braz e Maria Edna Ribeiro (colaboradores). 

  

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 60 (sessenta) vagas, independentemente dos períodos dos alunos 

inscritos; 

Horários do programa:  sextas-feiras (tarde) das 14h30 às 17h00 e /ou outro dia da 

semana, conforme divulgação das pautas do Júri, pautas de audiências das Varas 

Criminais, Infância e Juventude e outras, visitas na Unidade Prisional de Caruaru 

(PJPS) 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 pela coordenadora 

e colaboradores do PAJCP no próximo dia 26 de fevereiro de 2020, às 14h00, através 

da plataforma do Meet, através do seguinte link (meet.google.com/uvv-cdeo-jmx), e 



 

 

logo após será disponibilizado o link do formulário 

(https://forms.gle/zFfBc7N6sQi7c7R98) para preenchimento dos(as) alunos(as), com 

as informações solicitadas, bem como as justificativas de interesse pelo programa. 

 

2. Preenchimento da ficha de inscrição que será disponibilizado através do link 

do Google Formulário, mencionado anteriormente, em que os (as) alunos (as), 

deverão preencher com todos os dados, onde serão coletadas as 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 nos formulários 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 -  DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 

DATA: 26 de fevereiro de 2021 (sexta-feira) 

HORÁRIO: Das 14h00 às 17h 

LOCAL:Por meio remoto através da plataforma do meet (meet.google.com/uvv-cdeo-

jmx) e por meio do formulário (https://forms.gle/zFfBc7N6sQi7c7R98). 

  

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de 

Março de 2021. 

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: ENVELHECER NO CÁRCERE E CINECIDADANIA 

Coordenadora responsável: Prof.ª Perpétua Dantas    

Profissional Orientadora: Maria Edna Ribeiro (colaboradora). 

  

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; 

https://forms.gle/zFfBc7N6sQi7c7R98
https://forms.gle/zFfBc7N6sQi7c7R98


 

 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

- Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas, independentemente dos períodos dos 

alunos inscritos; 

Horários do programa:  quartas-feiras (tarde) das 14h30 às 17h00 e /ou outro dia 

da semana, para o desenvolvimento das visitas na Unidade Prisional de Caruaru 

(PJPS) e na Penitenciária de Tacaimbó, com a finalidade de exercer atividades 

laborativas para as pessoas privadas de liberdade; 

 

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 pela coordenadora 

e colaboradores do Envelhecer no Cárcere e Cine-Cidadania, que será no próximo 

dia 24 de fevereiro de 2020, às 14h00, através da plataforma do Meet, através do 

seguinte link (meet.google.com/uvv-cdeo-jmx), e logo após será disponibilizado o link 

do formulário (https://forms.gle/841Rxikz5jTyEroW8) para preenchimento dos(as) 

alunos(as), com as informações solicitadas, bem como as justificativas de interesse 

pelo programa. 

2. Preenchimento da ficha de inscrição que será disponibilizado através do link 

do Google Formulário, mencionado anteriormente, em que os (as) alunos (as), 

deverão preencher com todos os dados, onde serão coletadas as informações dos 

candidatos sobre os interesses, motivos e razões que o levam a se interessar pelo 

Envelhecer no Cárcere e CineCidadania. Os dados apresentados pelos candidatos 

nos formulários de inscrição que 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 DATA DE REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO 

DATA: 24 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) 

HORÁRIO: Das 14h00 às 17h 

LOCAL: Por meio remoto através da plataforma Meet (meet.google.com/uvv-cdeo-

jmx) e por meio do Formulário (https://forms.gle/841Rxikz5jTyEroW8) 

  

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 02 de Março 

de 2021.Após a divulgação do resultado, os classificados deverão comparecer ao 

primeiro encontro semanal do Envelhecer e do CineCidadania para os quais serão 

https://forms.gle/841Rxikz5jTyEroW8
https://forms.gle/841Rxikz5jTyEroW8


 

 

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: PROGRAMA SAÚDE LEGAL 

Docentes Extensionistas: Adelmo Moura e Karlla Lacerda  

Profissional Orientador 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 2020.2, terão 

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

institucional (www.asces.edu.br), a partir de 09 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2021  

 

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 19 de fevereiro, 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 16:30hs do dia 

23 de fevereiro, através do endereço eletrônico https://meet.google.com/uaf-tmij-wuo  

 

VII - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado final será divulgado até o dia 02 de março 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. 

https://meet.google.com/uaf-tmij-wuo


 

 

 

Projeto de Extensão: DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO DA 

ASCES-UNITA 

Docente Extensionista: Cristina Vila Nova de Vasconcelos. 

 

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 produção  para plataformas digitais.   

A reunião semanal do projeto acontecerá toda terça-feira das 14 às 17h00 no 

Laboratório de Práticas e Estudos em Jornalismo (Lapej), no Campus I, da própria 

instituição. As produções dos materiais serão realizadas no Lapej e também no 

formato remoto. 

 

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 

Prioridade para os alunos 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. 

22.02.2021- Entrevista junto a docente do projeto e a apresentação da disponibilidade 

do estudante para participação das atividades. O processo seletivo será realizado por 

meio de entrevista (via google meet) com os candidatos. 

 

A seleção será realizada no dia 22.02.2021 às 10h00. 

Data: 22.02.2021; 

Horário: 10h00; 

Local: Sala virtual do Google Meet; 

Link:  https://meet.google.com/xxq-ipjn-mwx 

 

VI– DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia: 02 de março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

https://meet.google.com/xxq-ipjn-mwx


 

 

 

Projeto de Extensão: SIMULAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL (SOI ASCES-UNITA) 

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: 

● 20 (vinte) para os estudantes do curso de Relações Internacionais. 

● 20 (vinte) 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 têm vaga garantida através de pedido de 

renovação. 

● Carga horária de 1 h/a semanal 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 09/02/2021 a 18/02/2021. 



 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Estudantes novatos serão selecionados através de entrevista por meio de 

preenchimento de questionário do Google Classroom, no link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/1lUv_cEr4UekSyrOIQoINM60p1mxMky037ppaqn

9hvKc/edit?usp=sharing 

A entrega do questionário de entrevistas e a apresentação do projeto ocorrerão no 

dia 24/02, quarta-feira, a partir das 16h através de reunião remota (online) no 

seguinte link: 

https://meet.google.com/dba-kfux-pgj 

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

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

 

VI – TEMAS 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 Coronavírus (COVID-19). 

 

VII- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia: 02 de março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

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 10 vagas distribuídas da seguinte forma: 

•4 vagas para alunos extensionistas veteranos - Renovação; 

•6 vagas para novos alunos extensionistas; 

Horário do Projeto: as terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras das 15h às 18h. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lUv_cEr4UekSyrOIQoINM60p1mxMky037ppaqn9hvKc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1lUv_cEr4UekSyrOIQoINM60p1mxMky037ppaqn9hvKc/edit?usp=sharing
https://meet.google.com/dba-kfux-pgj


 

 

 

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 09/02/2021 a 18/02/2021. 

 

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: 25 de fevereiro de 2021. 

HORA: 15h (Pontualmente) 

LOCAL: SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET:   meet.google.com/vng-bqkf-inw 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 02 de 

março de 2021. 

Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados deverão estar 

disponíveis na quinta-feira no dia 04 de março de 2021 às 15h 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 SAÚDE 

 

Projeto de Extensão:  PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO E CÂNCER 

DE MAMA 

Docentes Extensionistas: Adrya Lúcia Peres, Juliana Vasconcelos e Raquel Bezerra 

dos Santos 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Ser dos cursos de Enfermagem, Biomedicina  ou Farmácia e estar cursando o 5o 

(quinto) período ou o período posterior ao que confere ao estudante habilidade para 

as práticas no âmbito da prevenção do câncer de colo uterino e mama (coleta de 

material citológico e processamento das lâminas) ; 

Ter disponibilidade. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 12 (doze) vagas. 

Carga horária semanal de 4h/semanais, que serão distribuídas entre as atividades 

que ocorrerão nas terças-feiras ou quintas-feiras de cada semana. 

 

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 09/02/2021 a 18/02/2021. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo ocorrerá de forma remota através de duas etapas: 

 

● Etapa 1 - Realização de avaliação teórica relacionada com as temáticas do projeto de 

extensão. Data: 23/02/2021, das 14:00 às 15:00, através do link: 

https://meet.google.com/zzw-bder-xiq  

● Etapa 2 - Entrevista com os candidatos. A entrevista será realizada no dia 23/02/2021, 

às 15:00, através do link: https://meet.google.com/zzw-bder-xiq  

 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

https://meet.google.com/zzw-bder-xiq
https://meet.google.com/gpx-sefz-oig?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/gpx-sefz-oig?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/zzw-bder-xiq


 

 

Projeto de Extensão: GEPLAN-BUCAL 

Docente Extensionista: José Eudes de Lorena Sobrinho 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Estar cursando entre 3o e 10o período do curso de Odontologia; ter disponibilidade 

de 4 horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (quartas-feiras à tarde). 

 

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 09/02/2021 a 18/02/2021 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção se dará mediante apresentação do currículo e histórico escolar. 

 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: ÁGUAS DO AGRESTE  

Docente Extensionista: Agenor Tavares Jácome Júnior 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Estar cursando entre 1o e 10o período do curso de Biomedicina, Farmácia, 

Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Enfermagem, Engenharia Ambiental e 

Engenharia Química; ter disponibilidade de 4 horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (Regime de Escala). 

 

 



 

 

III – DA VIGÊNCIA 

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

período ser prorrogado. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA, no período de 09-02-2021 a 18-02-2021  

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção se dará mediante apresentação do currículo, histórico escolar e entrevista. 

Enviar no período da inscrição o currículo e o histórico escolar para o email: 

agenorjacome@asces.edu.br. A data e o link da entrevista será enviado pelo docente 

extensionista. 

 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADOOs resultados serão divulgados no Portal da ASCES-

UNITA no dia  02 de Março de 2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: FERIDAS: MARCANDO A VIDA ALÉM DA CICATRIZ 

Docente Extensionista: Diego Augusto Lopes Oliveira 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

● Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces- Unita); 

● Estar cursando entre o quarto e sétimo período do curso de graduação em 

enfermagem; 

● Ter cursado/concluído o referencial temático de Semiologia e Semiotécnica 

(Unidade Temática 9); 

● Ter disponibilidade para participação no formato de plantão (vespertino) e no 

desenvolvimento de ações do projeto (semanalmente). 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 15 vagas. 

Carga horária semanal 08 horas semanais. 

 

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 09 a 18/02/2021. 

 

 

mailto:agenorjacome@asces.edu.br


 

 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado em duas etapas sistematizadas: 

● Etapa 1 - Realização de avaliação teórica relacionada com as temáticas do projeto 

de extensão. Data: 22/02/2021, das 10:00 às 11:00, através do link: 

meet.google.com/gpx-sefz-oig 

● Etapa 2 - Entrevista com os candidatos classificados na Etapa 1. Data: 

23/02/2021, das 17:00 as 18:00, através do link:  https://meet.google.com/qbx-

qfkq-pne 

 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

__________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: Práticas Integrativas e Complementares (PROEPICOM) 

Docente Extensionista: Gêssyca Adryene de Menezes Silva 

  

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado(a) 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 desenvolver as atividades/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; 

● Saúde Coletiva: 02 vagas; 

● Residentes (Residência Multiprofissional em Atenção Básica ou Atenção ao 

Câncer da Asces-Unita): 02 vagas. 

 

 

https://meet.google.com/gpx-sefz-oig?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/gpx-sefz-oig?hs=122&authuser=1
https://meet.google.com/qbx-qfkq-pne
https://meet.google.com/qbx-qfkq-pne


 

 

 

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 ou na entrevista com os 

extensionistas, porém será exigida o cumprimento de 04 horas semanais. 

 

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 09/02/2021 a 18/02/2021. 

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 (peso 4), 

entrevista (peso 3) e avaliação curricular (peso 3), onde todas são de caráter 

eliminatório. Todas as etapas serão realizadas através do Google Meet. 

 

 A prova teórica será 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 e Aromaterapia. A duração da avaliação teórica 

terá tempo mínimo de 01 hora para sua realização e máximo de 03 horas. 

 

 Para a entrevista e avaliação curricular será enviado um e-mail no dia 

19/02/2021, via e-mail institucional do candidato, com todas as informações e 

inclusive com a pontuação das etapas, o que é exigido para pontuar nas 

mesmas e um anexo onde constam os documentos que devem ser 

apresentados para a avaliação curricular. No dia, a ser designado, da 

entrevista e avaliação do currículo o candidato a extensionista deverá 

apresentar um documento para a comprovação da modalidade da vaga 

(declaração de matrícula do atual semestre conseguida através do portal 

acadêmico) e deverá abrir sua câmera para assim comprovar juntamente com 

um documento com foto a sua identidade. 

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/cxw-rsaf-vbu 

Link para entrevista e análise curricular: https://meet.google.com/rnr-uzjy-fhd 

  

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Avaliação teórica: 22/02/2021 às 14h na plataforma do Google Meet através do link 

supracitado. 

Entrevista e análise curricular: 23/02/2021 à partir das 14h na plataforma do Google 

Meet através do link supracitado. 

  

VII - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão: 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); 

• Estar cursando entre 5o e 10o período do curso de Odontologia; ter disponibilidade 

de 4 horas semanais. 

  

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 11 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (segunda manhã/quarta-feira à tarde). 

  

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 09/02/2021 a 18/02/2021. 

  

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção se dará mediante apresentação/avaliação do currículo lattes e histórico 

escolar até o último dia de inscrição (enviar para o e-mail: 

projetoasabranca@asces.edu.br, colocando no título Seleção Monitores 2021.1). 

Eventuais documentações enviadas após essa data não serão consideradas. 

 

mailto:projetoasabranca@asces.edu.br


 

 

VI- DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 02 de março de 

2021. 

 ___________________________________________________________________ 

 

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 – 24/02/2021 

Horário - 09:30 

Local – Sala virtual do Google Meet 

Link: https://meet.google.com/avn-pmaj-bbb 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Entrevista via Google Meet 

Link: https://meet.google.com/avn-pmaj-bbb 

Data – 24/02/2021 

Horário - 09:30 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 02 de março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

Projeto de Extensão: NUTRIÇÃO E SAÚDE 

Docente extesionistas: 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 ofertadas 12 (doze) 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 09/02/2021 a 18/02/2021. 

● 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 pela plataforma Google 

Meet.  

→ Segue link para realização da entrevista: https://meet.google.com/zrt-ddpv-eac 

 

VI- DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Entrevista: 23/02/2021 a partir das 15h através do Google Meet. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

Os resultados serão divulgados no dia 02 de Março de 2021 no portal da Asces-Unita. 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projeto de Extensão: DANÇAS NO AGRESTE 

Docente Extensionista: Viviane Maria Moraes de Oliveira 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces- 

Unita); 

 Estar cursando qualquer período de qualquer curso de graduação ou pós-

graduação; 

 Possuir disponibilidade para reunir-se 1 dia na semana 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 25 vagas. 

 Carga horária semanal - 3h 

 

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 09 a 18/02 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

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. 

O processo seletivo como será? 

Entrevista via meeting no dia 26.02, no horário de 12:30. 

link para entrevista 

https://meet.google.com/kmc-gcri-rct 

 

Obs. Se houver dificuldade para acessar o link o aluno deverá entrar em contato com 

a professora Viviane no seguinte e mail  

vivianeoliveira@asces.edu.br 

. 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 

 

https://meet.google.com/kmc-gcri-rct


 

 

 
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 4 (quatro) vagas para os alunos do curso de Bacharelado em 

Educação física. O curso de Fisioterapia irá conduzir suas atividades nesse semestre 

com os mesmos alunos extensionistas selecionados em 2020.2, NÃO havendo 

portanto processo seletivo para este curso no semestre de 2021.1. Horário do 

Projeto:  Sábados - Bacharelado em Educação Física (manhã: 9h às 11h)  e Terças-

feiras - Fisioterapia (manhã: 14h às 15h40). 

 

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: 22-02-2021 (segunda-feira) - 15h Alunos do curso de bacharelado em 

Educação física. 

LOCAL: Remoto - link: Será disponibilizado aos alunos candidatos do CURDO BACHARELADO 

EM EDUCAÇAO FÍSICA, por meio de mensagem eletrônica. 

 

 

 



 

 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

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

de aviso da recepção do curso de Educação Física – em 23/02/2021 (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. 

 Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de 

Março de 2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Projeto de Extensão:  DOAÇÃO E AÇÃO 

Docente Extensionista: Fabricio Andrade Martins Esteves  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces- 

Unita); 

• Ser dos cursos da área de saúde (Saúde Coletiva, Odontologia, Farmácia, 

Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia ou Biomedicina) com 

habilidade em mídias sociais e comunicação interpessoal, e  disponibilidade de, ao 

menos, 2 h semanais para dedicar ao projeto. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 18 (dezoito) vagas. 

Carga horária de 2h semanais, a serem distribuídas entre as reuniões (planejamento 

e treinamento), produção e divulgação de material informativo para as mídias sociais, 

participação em campanhas de captação de doadores de sangue em âmbito 

universitário e nas vias da cidade. 

 

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 09 a 14 de fevereiro de 2021.  

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo ocorrerá de forma remota através de duas etapas: 

Etapa 1 - Encontro remoto e em Etapa 2 - Entrevista com os candidatos. A entrevista 

será realizada no dia 23/02/2021, às 14:30, através do 

 link: meet.google.com/iyt-ekzn-mdp 

 



 

 

 

VI DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021._ 

___________________________________________________________________ 

Projeto de Extensão: PROMOVENDO SAÚDE: MEDICAMENTO SEGURO (PSMS) 

Docente Extensionista: Cynthia Gisele de Oliveira Coimbra 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita); 

• Ser dos cursos da área de saúde (Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Educação 

Física, Fisioterapia ou Biomedicina) com habilidade em mídias sociais e comunicação 

interpessoal, e  disponibilidade de, ao menos, 5 h semanais para dedicar ao projeto. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 (vinte) vagas. 

Carga horária de 5h semanais, a serem distribuídas entre as reuniões (planejamento 

e treinamento), produção de material informativo para as mídias sociais ou atividades 

on-line utilizando as mesmas, possíveis ações presenciais e produção científica. As 

reuniões e treinamentos ocorrerão sempre às quartas-feiras, no período da tarde, e 

as possíveis ações presenciais fora da ASCES poderão ocorrer nas quartas ou 

quintas-feiras, também no 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 09 a 18/02/2021 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo ocorrerá de forma remota através de duas etapas: 

Etapa 1 - Encontro remoto em 24/02/2021 (quarta-feira) às 14h, em link do Meet a ser 

divulgado no Instagram @psms.asces. O estudante precisa estar logado no e-mail 

institucional para ter acesso à sala.  

Etapa 2 - Preenchimento de formulário-prova cujo link também será divulgado em 

nossa conta do Instagram (@psms.asces) no mesmo dia e horário.   

 

VI - DIVULGAÇÃO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia  02 de Março de 

2021. 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Projeto de Extensão: UNIVERSIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DA MULHER 

Docentes Extensionistas: Vanessa Juvino, Nayale Lucinda e Natália Ferraz. 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 

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

Unita); 

• Para os estudantes do curso de Bacharelado em Enfermagem, estar cursando entre 

o segundo módulo e o sétimo módulo do curso; 

• Para os estudantes do curso de Bacharelado em Fisioterapia, estar cursando entre 

o quarto e o nono período do curso; 

• Para os estudantes do curso de Nutrição a partir do quinto período do curso 

•  Para os estudantes de Odontologia e Educação Física estar cursando entre o 

segundo e sétimo período do curso; 

• Ter disponibilidade de 4 horas semanais para a participação neste projeto. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

• Serão oferecidas 15 vagas, para estudantes dos cursos de Enfermagem, 

Fisioterapia, Nutrição e odontologia; 

·   Carga horária semanal: 04 horas. 

• O projeto desenvolverá ações de caráter remoto e presencial em três eixos: 

Assistencial (Puericultura; Ações de promoção ao desenvolvimento infantil; Ações 

voltadas à Promoção à Saúde da Mulher no pré-natal e puerpério); Campanhas 

Sociais (Banco de leite, creches e centros sociais) e Ações Cientificas. As atividades 

presenciais ocorrerão principalmente no turno da tarde podendo ser segundas, terças 

e nas quintas-feiras. Eventualmente poderá acontecer em outros dias e horários da 

semana a depender da necessidade da comunidade. As reuniões se darão de forma 

remota com horário estabelecido previamente. 

 

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 

estudante, assim como da sua frequência nas atividades (mínimo de 75% de 

frequência). 

Observação: as atividades desenvolvidas pelo projeto são também de 

responsabilidade do extensionista. Caso a ação na comunidade deixe de acontecer 

por descompromisso do extensionista, este poderá ser desligado do projeto antes de 

finalizar o semestre. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA no período de 09 a 18 de fevereiro de 2021. 



 

 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Será realizado momento remoto na Data: 23-02-2021 (terça-feira) das 13h10 às 

14h50, onde os estudantes inscritos realizarão a prova via formulário google 

abordando a temática de educação em saúde para criança e para mulher no ciclo 

reprodutivo. Nesta ocasião será instituída uma dinâmica para avaliação de quesitos 

atitudinais. 

• link: https://meet.google.com/zid-yfdy-bzx 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

• A divulgação do resultado será no dia 02.03.21 no portal: www.asces.edu.br. As 

atividades deverão iniciar a partir de 03.03.21 

 

 

 

 


