
 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2022.1 

 

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 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 15 de Março de 2022 as 18 de Março de 2022. 

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. 

 

LINK: 

https://docs.google.com/forms/d/1llOtMMRpHH8x84cwsMrJuYtXNReZCJ0iDAy

51svkBis/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: 

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 29 de 

Março de 2022.  

 

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

para novas inscrições e renovação de extensionistas para atividades em 2022.1. 

 

 05. Da Seleção dos Projetos de Extensão: 

  

PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 
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 
 
Breve descrição do Projeto: O Projeto SOI ASCES-UNITA objetiva levar o 
conhecimento sobre o funcionamento de organizações internacionais para 
estudantes secundaristas e universitários da região Agreste de Pernambuco. 
Neste sentido, nosso projeto participa e promove debates e competições sobre 
temáticas envolvendo organizações internacionais a exemplo da proteção 
internacional aos Direitos Humanos, Política Externa e Direito dos Refugiados, 
trabalhando especialmente com “MUN’s” (“Models of United Nations”). Para 
tanto, já desenvolvemos parcerias com instituições como o Consulado Britânico 
em Pernambuco e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e participamos de simulações a nível nacional em Recife e Brasília e 
internacional, nos Estados Unidos, Peru e Canadá. 
 

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação em Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas do Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(ASCES-UNITA); 
 

 

 



 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas para os estudantes, havendo preferência para 

os estudantes dos primeiros períodos para estas vagas remanescentes; 

Carga horária de 1 h/a semanal a ser cumprida nas terças-feiras, período 

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

 
III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses (1 

semestre), podendo esse período ser prorrogado. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA a partir do dia 15/03/2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Entrevista através do preenchimento do seguinte formulário 

online: https://forms.gle/p1Kv5EXbp5bGLg9o8.  OBSERVAÇÃO: Esta 

entrevista será exclusivamente através do preenchimento do formulário em 

questão, não presencialmente. 

 
VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos candidatos aprovados será publicada no portal da ASCES-

UNITA no dia 29/03/2021. 

 

Projeto de Extensão:  CIVITAS 

Docente Extensionista: Prof. M.Sc. Lucas Tavares Galindo Filho 

 

Breve descrição do projeto: o projeto visa a promoção de todas as iniciativas 

possíveis na construção de cidadania ativa e uma cultura de solidariedade, 

fraternidade e paz. 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita) 

• Ser aluno dos cursos de quaisquer graduações e ou pós-graduações no Centro 

Universitário Asces-Unita. 

 

 

 

 

https://asces-unita.edu.br/
https://asces-unita.edu.br/
https://forms.gle/p1Kv5EXbp5bGLg9o8


 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 30 vagas e os alunos precisam da disponibilidade para 

reuniões semanais bem como atividades relativas à articulação, estruturação e 

andamento de iniciativas várias e da Escola Civitas, naturalmente de modo a não 

comprometer os horários de aula e ou a semana de avaliações do Centro 

Universitário Asces-Unita. 

 

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 

O processo seletivo em sua primeira fase será composto pelo envio para 

o e-mail lucasgalindo@asces.edu.br dos seguintes documentos: 

1)De carta de intenções; 

2)Do curriculum acadêmico ou do curriculum lattes (com número de 

WhatsApp e endereço e E-mail); 

Depois da análise documental, cada estudante pré-selecionado para a 

última fase receberá um e-mail enviado pelo professor Lucas Galindo com a 

convocação para a entrevista que concluirá o processo 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

As inscrições no processo seletivo poderão ser realizadas até as 23:59 h do dia 

18 de março de 2022. 

A concussão do processo seletivo será realizada por meio de entrevista (via 

google meet) com os candidatos em data e horário que serão enviados aos 

candidatos pré-aprovados para a última fase do processo seletivo. 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Não serão realizadas provas formais, mas análise dos documentos (carta e 

curriculum) e potencialmente a entrevista. 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

A relação dos candidatos aprovados será publicada no portal da ASCES-UNITA 

no dia 29/03/2021. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NAS ÁREAS DAS ENGENHARIAS 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: CLUBE DO MEIO AMBIENTE 

Docentes Extensionistas: Prof. Msc. Hiuquem Monteiro Lopes;  

 

Breve descrição do projeto: o projeto visa desenvolver, nos estudantes, 

professores e comunidade o interesse em colaborar com o processo de 

responsabilidade ambiental, visando uma melhor qualidade de vida. 

 

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação do Centro 

Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA); 

 Possuir disponibilidade para participar das reuniões que ocorrerão 

semanalmente às quintas-feiras, período vespertino, na modalidade 

presencial no Campus II da ASCES-UNITA. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 10 (dez) vagas para os estudantes; 

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

vespertino, na modalidade presencial no Campus II da ASCES-UNITA. 

 

III – DA VIGÊNCIA 

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses (1 

semestre), podendo esse período ser prorrogado. 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA a partir do dia 15/03/2022.. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada por meio de entrevista com o professor 

responsável pelo projeto. 

 

https://asces-unita.edu.br/
https://asces-unita.edu.br/


 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos candidatos aprovados será publicada no portal da ASCES-UNITA 

no dia 29/03/2021. 

 

VII – DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE 

 Realização de auditorias de sustentabilidade na instituição analisando 

informações referentes ao consumo de água e energia, disposição dos 

resíduos, infraestrutura e transporte, além das práticas educacionais 

realizadas nesta temática. 

 Elaboração de programas internos para redução do uso de papel e plástico; 

 Elaboração de programas para destinação correta dos resíduos gerados na 

IES; 

 Participação e organização de eventos relacionados ao meio ambiente na 

cidade de Caruaru em parceria com outras entidades; 

 

VIII – DA REUNIÃO COM OS SELECIONADOS 

As atividades do projeto ocorrerão nas quintas-feiras, a partir das 14h, na 

modalidade presencial no Campus II da ASCES-UNITA. A data de início será 

comunicada via e-mail, após o processo seletivo. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: TRILHA DA CIÊNCIA  

Docentes Extensionistas: Prof. Msc. Jeferson Mendonça Pereira Filho  

 

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:  

● Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação do Centro 

Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA);  

● Possuir disponibilidade para participar das reuniões que ocorrerão 

semanalmente às terças-feiras, período vespertino, na modalidade presencial no 

Campus II da ASCES-UNITA.  

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS  

● Serão oferecidas 10 (dez) vagas para os estudantes;  

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

vespertino, na modalidade presencial no Campus II da ASCES-UNITA.  



 

 

 

III – DA VIGÊNCIA  

Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses (1 

semestre), podendo esse período ser prorrogado.  

 

IV – DA INSCRIÇÃO A inscrição deverá ser realizada via formulário eletrônico 

disponível no portal da ASCES-UNITA a partir do dia 15/03/2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO A seleção dos candidatos será realizada por 

meio de entrevista com o professor responsável pelo projeto.  

 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

A relação dos candidatos aprovados será publicada no portal da ASCES-UNITA 

no dia 29/03/2021. 

 

 VII – DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE 

 Este projeto foi desenvolvido pensando, em oferecer a comunidade, 

especialmente a jovens e adolescentes em fase escolar, orientações e serviços 

como: 

  Palestras e cursos sobre o mercado de trabalho dentro do escopo das 

engenharias.  

 Realização de aulas experimentais nas escolas e nos laboratórios da IES, bem 

como o desenvolvimento de oficinas para iniciação à programação 

computacional.  

 Desenvolvimento de materiais didáticos para formação e instrução em temas 

relacionados à engenharia e a sustentabilidade socioambiental.  

 Medidas socioeducativas de convivência - Realizar debates e oficinas sobre a 

importância das ciências exatas e do desenvolvimento de habilidades 

sociocomportamentais para a formação profissional;  

 

VIII – DA REUNIÃO COM OS SELECIONADOS As atividades do projeto 

ocorrerão nas terças-feiras, a partir das 16h, na modalidade presencial no 



 

 

Campus II da ASCES-UNITA. A data de início será comunicada via email, após 

o processo seletivo. 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE 

 

Projeto de Extensão: DANÇAS NO AGRESTE 

Docente Extensionista: Viviane Maria Moraes de Oliveira 

Breve Descrição do Projeto:O projeto Danças no Agreste tem como objetivo 

principal oferecer à comunidade o contato com a dança numa perspectiva teatral, 

artística e cultural, assegurando o acesso às danças populares, ampliando a 

democratização do ensino e aprendizado desta atividade. Desde 2017 vem 

desenvolvendo ações junto à comunidade e oportunizando aos alunos do curso 

de Educação Física (licenciatura e bacharelado) a atuação na área de dança, 

como parte de sua formação acadêmica e profissional. Além disso oferece 

também aos estudantes de outros cursos a possibilidade de vivenciar maior 

contato com a cultura regional e artística através da prática e apreciação das 

danças populares.  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado no primeiro período de QUALQUER 

CURSO no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 8 vagas  

 Os horários das atividades são terças e sextas-feiras, 12:30, na sala de 

ginástica do Campus 2 

 

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 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 dia e horário da entrevista presencial será 19.03.2022 as 8h na sala de 

ginástica do campus 2. Os alunos que não puderem estar presente no dia da 

entrevista devem entrar em contato com a professora Viviane Moraes no 

período de 14 a 19.03 para realização da entrevista em outro horário (solicitar 

o contato da professora à coordenação de educação física) 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Não haverá realização de provas.  

 

VII-DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A relação dos candidatos aprovados será publicada no portal da ASCES-UNITA no dia 

29/03/2021. 

 


