
 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA ASCES-UNITA EM 2022.2 

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 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 08 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto 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://forms.gle/466pnTbYHSEAWTK58 

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 30 de Agosto 

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: NÚCLEO DE APOIO FISCAL E CONTÁBIL -NAF 

Docentes Extesionistas: 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, Administração, RI ou Direito; 

•Ter disponibilidade de pelo 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 8 vagas distribuídas da seguinte forma: 

· 2 vagas para alunos extensionistas veteranos - Renovação; 

· 4 vagas para novos alunos extensionistas; 

· 2 vagas para Estágio Supervisionado. 

Horário do Projeto: 



 

 

Todas as terças-feiras e quintas-feiras à tarde. 

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 08/08/2022 a 18/08/2022. 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de uma entrevista 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 presencial na sala do NAFl 

conforme abaixo: 

DATA: 23 de agosto de 2022. 

HORA: 15h (Pontualmente) 

LOCAL: SALA DO NAF 

Av. Monte Cassino, nº. 792; Bairro: Universitário - Caruaru - PE 

Horário de funcionamento: Terças e quintas-feiras das 15h às 18h 

Contatos: 81.2103.2046 / 81.99763-0088 (WhatsApp) 

E-mail: naf@asces.edu.br 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 30 de 

agosto de 2022. 

Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados deverão estar 

disponíveis na quinta-feira no dia 01 de setembro de 2022 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. 

 

 



 

 

Projeto de Extensão: CONTA + 

Docentes Extesionistas: 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, Administração ou Direito; 

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

 Ter flexibilidade de horários para participar das atividades realizadas pelo Conta+ nos 

períodos da manhã e da tarde. 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 5 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 5 vagas para novos alunos extensionistas; 

Horário do Projeto: 

Todas as quintas-feiras à tarde das 15h às 17h. 

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 08/08/2022 a 18/08/2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de uma entrevista 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 presencial na sala do NAF 

conforme abaixo: 

 

DATA: 25 de agosto de 2022. 

HORA: 15h (Pontualmente) 

LOCAL: SALA DO NAF 

Av. Monte Cassino, nº. 792; Bairro: Universitário - Caruaru - PE 

Horário de funcionamento: Terça, quarta e quintas-feiras das 14h às 18h 

Contatos: 81.2103.2046 / 81.99763-0088 (WhatsApp) 

E-mail: naf@asces.edu.br 

 

mailto:naf@asces.edu.br


 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 30 de 

agosto de 2022. 

Após a divulgação dos resultados, os alunos selecionados deverão estar 

disponíveis na quinta-feira no dia 01 de setembro de 2022 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 

 

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. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 

Serão oferecidas 30 vagas para todos os Cursos. O Projeto será organizado 

em dois grupos de trabalho e os alunos escolherão dentre os dias e horários 

disponíveis, o que melhor se adaptar ao seu percurso. Os alunos precisam da 

disponibilidade para UMA reunião semanal, OU nas terças-feiras das 15:50 h às 

17:10 h, OU nas quartas-feiras das 14:10 h às 15:30 h, 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 agosto 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. Não serão realizadas provas 

formais, mas análise dos documentos (carta e curriculum) e potencialmente a 

entrevista. 

 

VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 30 de 

agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: LIGA DO EMPREENDEDORISMO  

Docente Extensionista: Hannah Miranda Morais  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

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

Unita); 

• Ter disponibilidade de 4 horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 vagas. 

Carga horária semanal: 04 horas (quintas-feiras, tarde ou 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 até 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, respeitando o número de vagas. 

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

ofertadas, será formado cadastro de reserva. 

 

VI –  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 30 de 

agosto de 2022. 

 

 

Projeto de Extensão: MENTORIA DE CARREIRAS 

Docentes Extensionistas: Ivania Porto, Fernando César, Hannah Miranda, Kenya 

Tabosa 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

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

 Estar cursando 2 últimos períodos da graduação (exceto para estudantes do curso 
de administração)  

 Ter disponibilidade de 4 horas semanais no horário da tarde 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 20 vagas. 
Carga horária semanal: 04 horas (quarta feira, horário da 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.  

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção ocorrerá por meio de entrevista que ocorrerá: 
Dia: 24/08/2022. 
Horário: 14h 

Local: Campus I  
Sala: Laboratório de Imersão em Gestão 

VI –  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da Asces-Unita, no 
dia 30 de Agosto de 2022. 



 

 

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 

 

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, eventos 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 – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(ASCES-UNITA). 

 Ser aluno de qualquer período dos cursos de graduação ou pós-graduação em 

Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Engenharias da ASCES-UNITA. 

  Possuir disponibilidade para participar das reuniões que ocorrerão semanalmente 

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

 

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 graduação ou pós-graduação 

em  Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Engenharias da ASCES-UNITA. 

 Poderá haver remanejamento de vagas entre os cursos, conforme o número de 

inscrições. 

  Estudantes de semestres anteriores têm a vaga garantida através de pedido de 

renovação. 

  Carga horária de 1 h/a semanais a ser cumprida presencialmente nas terças-

feiras, período vespertino. 

 

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 08/08/22 a 18/08/22. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Estudantes novatos serão selecionados através de entrevista por meio de 

preenchimento de questionário do Google Classroom a ser encaminhado para os 

inscritos até 22/08 através do email institucional. 

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: 

O tema geral do semestre será “Refugiados, Direitos Humanos e Democracia”. 

O projeto promoverá a realização de painéis em estilo “Model of United Nations” 

(MUN) e debates dentro desta área geral, mas focando nos seguintes assuntos e 

participará do evento mundial “2022 MUN Refugee Challenge” promovido pelo Alto 

Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). São temas específicos 

do Projeto SOI ASCES-UNITA em 2022.2: 

 

1) Direitos Humanos; 2) Democracia; 3) Soluções Duráveis para os Refugiados; 4) 

Mudanças Climáticas e Deslocamentos; 5) Fim da Apatria; 6) Protegendo Refugiados 

LGBTQ+ 7) Guerra na Ucrânia e Conflitos Internacionais. 

 

VI – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA, no dia 30 de 

agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO 

Docentes Extensionistas: Adrielmo de Moura da Silva, Antonio Rafael Vicente da Silva 

e Elizabeth Bezerra de Moura 

 

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 30 vagas, sendo 10 vagas para renovação e 20 para alunos novos. 

Carga horária semanal: 04 horas, sempre nas terças-feiras, quartas-feiras  e sextas-

feiras pela manhã e nas segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras à tarde. 

As sessões de mediação e conciliação serão realizadas tanto na modalidade 



 

 

presencial, como na modalidade remota, ou seja, dias que serão realizadas totalmente 

presenciais e dias que são realizadas totalmente on-line. 

 

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, de 08 a 18 de agosto do corrente ano. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de nota global.  

Aqueles que ficarem fora do número de vagas, entrarão para o cadastro de reserva. 

 

VI – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da Asces-Unita, no 

dia 30 de Agosto de 2022. 

 

VII – DA CAPACITAÇÃO 

A capacitação dos alunos aprovados será no dia 31/08/2022, às 14h30, 

PRESENCIALMENTE, no auditório do Escritório de Práticas Jurídicas da Asces Unita. 

 

 

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); 

• 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 (quartas-feiras, manhã). 

  

III – DA VIGÊNCIA 

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

período ser prorrogado por mais seis meses. 

 

 



 

 

IV – DA INSCRIÇÃO 

A inscrição deverá ser 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 

Entrevista com os candidatos. 

A entrevista será realizada presencialmente conforme abaixo: 

 

● Data: 24-08-2022 (quarta-feira) 

● Hora: 09h às 11h30min 

● Local: Auditório do Escritório de Prática Jurídica - EPJ 

 

VII –  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da Asces-Unita, no 

dia 30 de Agosto de 2022. 

 

 

Projeto de Extensão: APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

Docente Extensionista: Niedja Pereira da Silva 

 

Breve descrição do projeto: 

O projeto tem como objetivo realizar apoio especializado a alunos com deficiência na 

perspectiva de assegurar as condições de acessibilidade pedagógica. Será realizado 

com alunos (as) público-alvo da educação especial (deficiências, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados, na rede pública 

de ensino de Caruaru. As atividades serão desenvolvidas no contraturno e terão 

caráter pedagógico, abordando o pensamento crítico, o raciocínio lógico, a 

criatividade, a escrita e a fala com jogos lúdicos. 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

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

Unita); 

• Ser dos cursos de Pedagogia e Educação Física; 

•Ter disponibilidade de 3 horas semanais, para desenvolver as atividades do projeto. 

 

 

 



 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 vagas: 5 para Pedagogia e 5 para Educação Física. As atividades 

serão desenvolvidas nas 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, a partir do dia 08 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado em duas etapas: através de uma prova dissertativa 

que versará sobre a temática da Educação Inclusiva e de uma entrevista. 

Dia: 24/08/2022. 

Horário: 14h 

Local: Campus I Sala: B 104 

 

VI –  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da Asces-Unita, no 

dia 30 de Agosto de 2022.  

   

  

Projeto de Extensão: CONHECENDO A PREVIDÊNCIA 

Docente extensionista: Marcela Proença 

 

Breve descrição do projeto:Este projeto foi desenvolvido para permitir maior 

integração entre teoria e prática a partir de atividades extensionistas, as quais  

oportunizam à comunidade orientações sobre direito previdenciário e assistencial,  por 

meio de atividades presenciais e on-line, tais como  ações comunitárias, palestras e  

cursos.  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

• Estar regularmente matriculado a partir do quinto período do curso de Direito do 

Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) e possuir disponibilidade para 

participar das reuniões que ocorrerão semanalmente no Campus I da ASCES-UNITA. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

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

● Carga horária de 2 h/a 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 a partir do dia 08 de Agosto de 2022  a 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise do histórico escolar. Os 

candidatos selecionados serão convidados para uma entrevista com  a professora 

responsável pelo projeto. 

 

VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 30 de Agosto de 

2022. 

 

  

Projetos de Extensão: PROJETOS ENVELHECER NO CÁRCERE E 

CINECIDADANIA 

 Docentes Extensionistas: Eline Mendonça e Perpétua Dantas 

  

Breve descrição dos projetos: 

Projeto envelhecer no cárcere:  tem como objetivo promover o acompanhamento 

de idosos em situação de privação de liberdade através de ações socioeducativas e 

de saúde, estimulando o debate acerca de saúde, cidadania e Direitos Humanos e 

fortalecendo sua habilidade comunicacional e relacional. É realizado nas 

dependências da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, semanalmente, às quartas-

feiras. Nas ações do projeto são utilizados, desde o seu surgimento, diversos 

instrumentos, numa visão multidisciplinar, tais como atividades físicas, oficinas de 

arte, jogos, debates e discussões sobre temáticas do contexto dos usuários, como 

forma de propiciar a reflexão e mudança comportamental, bem como a motivação 

existencial desses usuários. 

 

Projeto CineCidadania: O Projeto CineCidadania objetiva contribuir para a formação 

cidadã̃ e o acesso à cultura por parte de segmentos mais desassistidos da sociedade, 

utilizando-se o cinema, e outras artes como veículo de temas que possam provocar a 

reflexão, a mudança de valores e a mudança comportamental, de forma 

multidisciplinar e com a efetiva participação dos discentes selecionados. É realizado 

nas dependências da Penitenciária Juiz Plácido de Souza abrangendo significativo 

número de reeducandos, incluindo-se também os idosos. 

  

 



 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

• Estar regularmente matriculado na Asces-Unita; 

• Ter disponibilidade de 4 horas semanais nas tardes das quartas-feiras. 

  

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão oferecidas 10 (vinte) vagas aos estudantes dos cursos de saúde. 

Carga horária semanal: 04 horas, sempre nas quartas-feiras, no turno da tarde. 

  

III – DA VIGÊNCIA 

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

podendo esse período ser prorrogado por mais seis meses, desde que observado o 

critério de frequência que prevê̂ o desligamento do extensionista que não comparecer 

a 3 (três) atividades ao longo do semestre sem justificativa fundamentada. 

  

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA, no período de 08 a 18 de agosto de 2022. 

  

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de entrevista junto aos professores 

responsáveis. 

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

ofertadas, será́ formado cadastro de reserva. 

  

VI - DA REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

A entrevista com os candidatos ao Envelhecer no Cárcere e ao CineCidadania será́ 

realizada presencialmente conforme abaixo: 

● Data: 24/08/22 

● Hora: 15:30  

● Local: Escritório de Práticas Jurídicas (EPJ) 

  

VII – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será́ publicada no portal da Asces-Unita, no 

dia 30 de agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: PROGRAMA SAÚDE LEGAL 

Docentes Extensionistas: Adrielmo Moura e Karlla Lacerda 

Preceptores Extensionistas: 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 2022.1, 

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

institucional (www.asces.edu.br), a partir de 08 de agosto a 18 de agosto de 2022 

 

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, no período de 08 de agosto a 18 de agosto de 2022.. 

 

VI – 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. 

  

Entrevista com os candidatos. 

A entrevista do Saúde Legal será realizada presencialmente conforme abaixo: 

Data: 23-08-2022 (terça-feira) 

Hora: 15hs às 17h30min 

Local: Auditório do Escritório de Prática Jurídica – EPJ 

 

VII - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da Asces-Unita, no 

dia 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

 



 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NAS ÁREAS DAS ENGENHARIAS 

Projeto de Extensão: TRILHA DA CIÊNCIA 

Docente extensionista: Jeferson Mendonça P. Filho 

 
Breve descrição do projeto: 
Este projeto foi desenvolvido para oferecer à comunidade, especialmente a jovens e 

adolescentes em fase escolar, orientações e serviços como: 

a) Palestras e cursos sobre o mercado de trabalho dentro do escopo das engenharias. 

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

o desenvolvimento de oficinas para iniciação à programação computacional. 

c) Desenvolvimento de materiais didáticos para formação e instrução em temas 

relacionados à engenharia e à sustentabilidade socioambiental.   

d) Medidas socioeducativas de convivência - Realizar debates e oficinas sobre a 

importância das ciências exatas e do desenvolvimento de habilidades 

sociocomportamentais para a formação profissional;    

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.  

 
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-
Unita) e ser aluno dos cursos de engenharia (produção, química e ambiental).  
•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, 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 a partir do dia 08 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

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

responsável pelo projeto. 

 



 

 

VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 30 de Agosto de 

2022. 

 

Projeto de Extensão:CLUBE DO MEIO AMBIENTE 

Docentes Extensionistas: Prof. Msc. Hiuquem Monteiro Lopes 

 

I -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 – DOS OBJETIVOS DO PROJETO 

● Incentivar os estudantes na adoção de posturas e hábitos de proteção ao meio 

ambiente; 

● Formar agentes ambientais que possam atuar no ambiente acadêmico e na 

comunidade; 

● Apresentar caminhos para incentivar a comunidade a economizar água e energia, 

além da diminuição da produção de lixo; 

● Apresentar alternativas para o reaproveitamento e/ou reciclagem dos resíduos sólidos 

orgânicos e inorgânicos; 

● Buscar a realização de parcerias com entidades e órgãos públicos para ampliar os 

trabalhos e projetos. 

 

III – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 

● Serão oferecidas 06 (seis) vagas para novos estudantes e 04 (quatro) vagas de 

renovação; 

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

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

 

IV – DA VIGÊNCIA 

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

podendo esse período ser prorrogado. 

 

V – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA no período de 08/08/2022 a 18/08/2002. 

 

 

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


 

 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos será realizada por meio de entrevista online no dia 

25/08/2022 às 14h30. Os candidatos receberão um e-mail com o convite para a 

entrevista. 

 

VII – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

UNITA no dia 30/08/2022. 

O início das atividades do projeto está previsto para o dia 01/09/2022. 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO NA ÁREA DE SAÚDE 

Projeto de Extensão: Prática e Treinamento Esportivo para Pessoas com 

Deficiências – PROTED 

Docentes Extensionistas: Marcos Tulio de Sá e Cinara Bezerra 

 

Breve descrição do projeto: O projeto de extensão “Prática e Treinamento Esportivo 

para Pessoas com Deficiências” (PROTED), implementado pelo Centro Universitário 

Tabosa de Almeida (Asces-Unita), juntamente com a Associação da Pessoa com 

Deficiência de Caruaru (APODEC). Caracteriza-se como um projeto de inclusão social 

ao PCD, que mediante a prática esportiva e atendimento fisioterápico presta serviços 

à comunidade integrando em suas diferentes dimensões (intelectual e motora). O 

projeto é constituído por acadêmicos dos cursos de Educação Física (Bacharelado) e 

Fisioterapia, sempre acompanhados por um professor e um preceptor que 

supervisionam e orientam as atividades desenvolvidas por estes. A prática esportiva 

envolve os seguintes esportes adaptados: Bocha adaptada, atletismo, natação e 

halterofilismo. 

 

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 primeiro período) ou 

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

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

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Vagas oferecidas: 

● 10 (dez) vagas para os alunos do curso de Bacharelado em Educação Física. 

● 10 (dez) vagas para os alunos do curso de Fisioterapia. 

 Horários: 

● Quartas-feiras - Bacharelado em Educação Física, das 13h00min às 15h00min. 

● Quartas-feiras – Fisioterapia, das 13h10min às 14h50min. 

 



 

 

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 08 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto de 2022. A 

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

informações dispostas no formulário de inscrição. 

 

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: 

  Educação Física Bacharelado:  

DATA: 24-08-2022 (quarta-feira) - 14h00min. 

LOCAL: Sala de espelhos, Campus II Asces-Unita 

    Fisioterapia: 

       DATA: 24-08-2022 (terça-feira) - 13h30min. 

       LOCAL: Sala de espelhos, Campus II Asces-Unita 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

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

no dia 30 de Agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: CIDADANIA NÃO SE APOSENTA 

Docentes Extensionistas Ana Catarina Simonetti ;Cinara Bezerra; Diego 

Santiago;Valéria Gorayeb. 

Breve Descrição do projeto: O projeto tem como objetivo: Proporcionar atividades de 

caráter físico, cognitivo e psicossocial que estimulem o desempenho dos idosos em 

relação à autonomia, independência e autoestima, em sua rotina de vida diária, bem 

como a sua participação social e valorização enquanto cidadão.Dessa forma, os 

professores e extensionistas buscam através de um olhar multiprofissional promover 

uma mudança de hábitos de vida, por meio de atividade física, palestras 

(informações), atividades lúdicas e recreativas, que promovem a coordenação, 

concentração, agilidade, integração social e, também, a melhora da autoestima e da 

socialização e do engajamento pessoal do idoso na sociedade em que vive.  

 

 



 

 

 

I – DOS 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 25 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. 

  

IV – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA, no período de 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

  

V – DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado por meio de entrevista com os candidatos. 

Data: 24/08/2022 (Quarta) 

Horário - 09:30  

Local: Capela Ecumênica (Campus II - Asces-Unita) 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: DANÇAS NO AGRESTE 

Docentes Extensionistas: 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.  

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Estar regularmente matriculado EM QUALQUER CURSO DE GRADUAÇÃO OU 

PÓS GRADUAÇÃO no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 

  

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 30 vagas para discentes. 

O projeto funcionará nos seguintes horários: 



 

 

 Sextas-feiras das 17:00 às 18:30 no Campus II da Asces/Unita – aulas e 

ensaios grupo de dança Brincantes do Agreste. 

 Quartas feiras das 14:00 às 16h na Escola Municipal Dr. Tabosa de Almeida 

(mensalmente – apenas para monitores) – oficinas de dança. 

 Sextas-feiras das 16 às 17:00 no Campus II da Asces/Unita (quinzenalmente –

apenas para monitores) – planejamento. 

 

III – DA VIGÊNCIA 

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

esse período ser prorrogado por mais seis meses.. 

  

IV – DO PROCESSO SELETIVO 

 Será feito mediante avaliação de currículo, Histórico Escolar e entrevista com os 

seguintes conteúdos: Experiências vivenciadas, conhecimentos específicos 

relacionados às danças populares, análise da disponibilidade de horário do aluno sem 

prejuízo das atividades discentes. 

  

V – DA INSCRIÇÃO 

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

ASCES-UNITA, no período de 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

 

VI – DO PROCESSO SELETIVO 

A avaliação acontecerá no dia 26/08/2022, às 17h, no Campus 2, sala de dança.  

 

 

VII – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: ASA BRANCA 

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

Breve Descrição do projeto:O projeto tem o objetivo geral identificar a prevalência de 

manifestações patológicas de lesão bucais, existentes na população do agreste de 

Pernambuco, integrando ações de prevenção e tratamento do Câncer Bucal, bem 

como preparar os discentes do Curso de Odontologia da ASCES/UNITA para o 

conhecimento dessas lesões em suas fases mais iniciais, favorecendo a um 

tratamento mais efetivo e ideal. Dessa forma, tem o objetivo também de realizar ações  

de cunho preventivo e curativo, identificando pacientes que apresentem qualquer sinal 

de alteração nas estruturas orais em qualquer faixa etária e encaminhar os pacientes 

que apresentarem sinais de anormalidade em estruturas bucais para a Clínica do 

Projeto Asa Branca na ASCES/UNITA, além do Centro de Especialidades 

Odontológicas-CEO, na especialidade de Estomatologia para realizações de 



 

 

diagnósticos conclusivos e tratamento de tais lesões, inclusive realização de biópsia 

quando se fizerem necessárias. Ter também uma atuação conjunta com a Residência 

Multidisciplinar em Oncologia. 

  

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 Estar regularmente matriculado(a) no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita) no Curso de Odontologia; 

 Estudantes a partir do 6º. Período período; 

 Ter disponibilidade de quatro horas semanais, para desenvolver as 

atividades/ações vinculadas ao projeto, além das horas/dias referentes às 

Campanhas a serem realizadas dentro ou fora do município de Caruaru(PE). 

 Enviar o Histórico Escolar conforme item V. 

 

 II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

    Serão oferecidas 20 vagas distribuídas da seguinte forma: 

 6º. período: 04 vagas; 

 7º. período: 04 vagas; 

 8º. período: 04 vagas; 

 9º. Período: 04 vagas; 

 10º.Período: 04 vagas; 

  

OBS.: Caso não haja preenchimento das vagas de algum período listado acima, por 

motivos de: não obtenção de inscritos ou desistência, ou ainda por pontuação de 

notas, a(s) vaga(s) será(ão) distribuída(s) para o período que apresentar mais 

inscrições. 

 

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 08/08/2022 a 18/08/2022. A inscrição é de caráter 

intransferível e o candidato é responsável pela veracidade das informações dispostas 

no formulário de inscrição. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção se dará pela análise do histórico escolar (que deverá ser enviado no 

momento da inscrição para o e-mail (projetoasabranca@asces.edu.br). Será avaliada 

a média global e as notas(médias) nos conteúdos de Propedêutica e Radiologia.  

Históricos escolares enviados após o último dia de inscrição (18/08) não serão 

analisados. 

 



 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: ART-TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO” 
Docentes Extensionistas: Angéllica Leite e Renata Cabral 

 

Breve Descrição do projeto:O Projeto “ART-Tratamento Restaurador Atraumático” 

possibilita a prevenção e a promoção de saúde bucal por meio de uma proposta 

alternativa de tratamento da doença cárie em locais onde o tratamento convencional 

é de difícil realização ou não pode ser executado. 

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita). 

• Alunos do 3º. Período do Curso de Odontologia (novas inscrições). 

• Alunos do 4º. Período do Curso de Odontologia (renovação). 

- Ter disponibilidade para realizar as atividades no horário do projeto: Dia e Horário 

do projeto: quarta-feira pela manhã (8:00 às 12:00). 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão disponibilizadas 10 vagas para alunos do 3. período; 

 Haverá renovação para os alunos que participaram no semestre anterior (2022.1) 
no Projeto. 

 III – DA VIGÊNCIA 
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse 

período ser prorrogado (exceto para os alunos que já realizaram renovação). 

 
IV – DA INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser realizada pelo formulário eletrônico disponível no portal da 

ASCES-UNITA, no período de 08 de agosto até 18 de agosto de 2022. 

 

V-DO PROCESSO SELETIVO 
● Entrevista, que será realizada na sala B001 no dia 24/08 às 11:00 horas. 
● Análise do histórico escolar, que deverá ser entregue no dia da entrevista. 

 
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da ASCES-UNITA, 

no dia 30 de agosto de 2022. 

  

 

 



 

 

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

DE MAMA 

Docentes Extensionistas: Adrya Lúcia Peres / Juliana Lúcia de A. Vasconcelos / 

Raquel Bezerra dos santos 

Breve Descrição do projeto: Este projeto de extensão tem o objetivo de desenvolver 

estratégias para levar à comunidade informações relacionadas à prevenção do câncer 

do colo uterino e mama, criando uma interação entre a academia e a comunidade, 

inserindo neste contexto a importância da prevenção do câncer do colo uterino e 

detecção precoce do câncer de mama. Além disso, realiza coleta de material 

cervicouterino, processamento e análise do material coletado com liberação de laudos 

que ajudarão a mulher no processo de autocuidado.  

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

Unita); 

● Ser dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, que tiverem visto conteúdos 

referentes à realização da prevenção do câncer de colo uterino e mama (técnica de 

exame citopatológico, processamento de lâminas de citologia oncótica, exame clínico 

das mamas) e do curso de jornalismo com habilidade em mídias sociais e 

comunicação interpessoal.   

● Residentes (Residência Multiprofissional em Atenção Básica ou Atenção ao Câncer 

da Asces-Unita) 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 

● Serão ofertadas 10 vagas.  

○ Biomedicina - 2 vagas 

○ Farmácia - 2 vagas 

○ Enfermagem - 2 vagas 

○ Jornalismo - 2 vagas 

○ Residentes (Residência Multiprofissional em Atenção Básica ou Atenção ao Câncer 

da Asces-Unita) - 2 vagas 

● As atividades do projeto acontecerão nas terças e/ou quintas à tarde. Mas existe uma 

possibilidade do projeto precisar atender às demandas da comunidade em outros 

horários e dias da semana.   

● Os estudantes deverão ter  disponibilidade de, ao menos, 4h semanais para se 

dedicar ao projeto. 

● Caso o estudante não cumpra o mínimo de 50% da carga horária do projeto, perderá 

o direito de receber a declaração de extensão. 

 

 

 



 

 

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 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A avaliação acontecerá no dia 23/08/2022, às 14h, no Campus 2, sala 210.  

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto  de 2022. 

 

Projeto de Extensão: FERIDAS - MARCANDO VIDAS ALÉM DA CICATRIZ 

Docente responsável: Rosa Régia Sousa de Medeiros 

 

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 10 vagas 

 Carga horária semanal de 4h/a 

 Ações do projeto desenvolvidas nas sextas-feiras, período da 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 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

 

IV – DO PROCESSO SELETIVO 

A avaliação escrita acontecerá no dia 22/08/2022, às 14h, no Campus 2, sala 211.  

As entrevistas, serão realizadas com os estudantes que adquirirem notas mínimas de 

7,0, no dia 25/08/22, a partir das 14h. 



 

 

 

V – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto de 2022. 

 

Projeto de Extensão: DOAÇÃO E AÇÃO 

Docente Extensionista: Fabricio Andrade 
 

Breve descrição do Projeto:  

 O Projeto Doação e Ação, atuante desde o ano de 2012, tem como objetivo 

principal o fomento de doação de sangue para atender às necessidades transfusionais 

de pacientes hospitalizados no estado de Pernambuco. Atuando tanto em sinergia 

com o Hemocentro do Estado de Pernambuco (HEMOPE), que possui várias 

unidades de coleta distribuídas no estado, como também em parceiria com hospitais 

tais como: Hospital Mestre Vitalino, Hospital Regional do Agreste, Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, Instituto de Medicina Integral Prof. Fernandes Figueira 

(IMIP). Buscamos realizar ações em redes sociais, presenciais e em eventos culturais, 

sempre no intuito de sensibilizar, sobretudo a comunidade acadêmica, acerca da real 

possibilidade de ajudar a salvar vidas por meio da doação de sangue e medula óssea.    

 

I – DOS 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-se ao projeto. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 15 (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(as) candidatos(as) 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 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022 

 



 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

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

 

- Etapa 1 - Encontro remoto em 23/08/2022, às 19:30 horas, através do link: 

https://meet.google.com/bbr-fqgg-qag 

 

- Etapa 2 - Entrevista com os candidatos: através de um formulário online a ser 

disponibilizado no dia da videoconferência em 23/08/2022.  

 

V – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto  de 2022. 

 

Projeto de Extensão: PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 

Docente Extensionista: Risonildo Pereira cordeiro 

 

Breve Descrição do projeto:O projeto tem como premissa a produção de plantas 

medicinais, bem como mudas para distribuição a sociedade juntamente com 

associações voltadas para promoção da saúde e propagação da fitoterapia. 

  

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

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

Unita); 

● Ser dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição.   

● Residentes (Residência Multiprofissional em Atenção Básica ou da Asces-Unita) 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

● Serão ofertadas 21 vagas. 

● Os horários serão distribuídos durante toda a semana, em grupos, 

● As reuniões aconteceram as quintas-feiras .  

 

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 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A avaliação acontecerá no dia 24/08/2022, às 14h, no Campus 2, sala 201.  

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 



 

 

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

no dia 30 de agosto  de 2022. 

  

Projeto de Extensão: PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS PARASITARIAS   

Docente Extensionista: Risonildo Pereira cordeiro 

 

O projeto consiste em um conjunto de ações no âmbito da Saúde, especificadamente 

quanto as parasitoses negligenciáveis, permeando a identificação em comunidades 

carentes, dos focos de doenças infecciosas parasitárias; realizando diagnósticos e 

elaborando estratégias de educação para a população. 

 

I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

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

Unita); 

● Ter cursado a disciplina que contenha  os conteúdos  de parasitologia.   

● Ser dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

● Serão ofertadas 20 vagas. 

● As atividades serão realizadas  nas quartas-feiras e  em outros dias conforme as 

demandas de ações. 

● As reuniões aconteceram as quarta -feiras.  

 

 

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 08 de agosto de 2022 a 18 de agosto de 2022. 

 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

A avaliação acontecerá no dia 25/08/2022, às 14h, no Campus 2, sala 201.  

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

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

no dia 30 de agosto de 2022. 

  

 

 



 

 

 

Projeto de Extensão: UNIVERSIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DA MULHER 

Docentes Extensionistas: Natália Ferraz, Vanessa Juvino e Nayale Lucinda 

 

Breve Descrição do projeto:O projeto se propõe a envolver a comunidade acadêmica 

numa assistência multidisciplinar integrada promovendo ações de promoção à saúde 

em consonância com o Programa de Humanização do Pré-Natal, Parto e Nascimento 

e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança . 

 

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 (DEZ) vagas; 

• O projeto poderá desenvolver suas ações nos três turnos (manhã, tarde e noite), 

prioritariamente o horário seguirá a disponibilidade do docente extensionista. 

Eventualmente em função da necessidade da comunidade, as ações poderão 

acontecer em outros dias e horários da semana. 

 

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 08/08/2022 a 18/08/2022. A inscrição é de caráter 

intransferível e o candidato é responsável pela veracidade das informações dispostas 

no formulário de inscrição. 

 



 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

• Será realizada uma prova (etapa eliminatória) contendo questões de Educação em 

Saúde para a criança e a mulher em fase reprodutiva e uma entrevista (etapa 

classificatória). Para a prova, comparecer ao local com caneta azul ou preta, não 

sendo permitido o uso do celular; 

• Os cadidatos também irão realizar uma entrevista que ocorrerá no mesmo dia e local 

da prova escrita. 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

• Será realizada uma prova, etapa eliminatória, contendo questões de Educação em 

Saúde para a criança e a mulher em fase reprodutiva, a ocorrer no dia 22/08/22, a 

entrevista acontecerá no mesmo dia da prova escrita a partir das 13h30, sala 212 no 

prédio dos laboratórios. 

 

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

• Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no 30/08/2022. 

 

 

Projeto de Extensão: Projeto de Extensão em 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 04 horas semanais para esse projeto. 

 

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. 

 



 

 

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 08/08/2022 a 18/08/2022. 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 no dia 23/08/22 às 14h no segundo andar, em sala a 

combinar, no prédio dos laboratórios. A seleção se dará através de 1 etapa, sendo 

esta uma entrevista. 

Para a entrevista será enviado um e-mail no dia 19/08/2022, via e-mail institucional 

do candidato, com todas as informações necessárias. O não comparecimento do 

candidato ou um atraso superior a 15 minutos do horário estabelecido neste processo 

seletivo cursa automaticamente na sua desclassificação. 

 

VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 

Entrevista: 23/08/2022 à partir das 14h presencialmente no segundo andar no prédio 

dos laboratórios (sala à confirmar). 

 

VII - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 30 de Agosto de 

2022. 

 

Projeto de Extensão: PROMOÇÃO DE SAÚDE: REMÉDIO SEGURO 

Docente Extensionista: Ellison Neves de Lima 

 

Breve descrição do Projeto: O projeto objetiva levar à população informações sobre a 

diferença entre remédio e medicamento, ou seja, medidas farmacológicas e não-

farmacológicas, tais como dieta, exercícios e outros, que trazem benefícios à saúde. 

A partir das medidas farmacológicas, educar como o respeito aos horários, 

administração concomitante, podem interferir no tratamento. Procuramos levar tais 

conceitos em encontros em comunidades, na universidade, ruas e outros locais onde 



 

 

possa haver o contato com o público e os acadêmicos possam transmitir as 

informações, com a intenção primordial na melhoria da qualidade de vida. Visamos 

também buscar informações da população, pela aplicação de questionários, dados 

antropométricos e bioquímicos. 

 

 I – DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

 Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida 

(Asces-Unita); 

 Estar cursando, em qualquer período, nos cursos de : Enfermagem, Farmácia, 

Biomedicina, Nutrição, Educação Física e Odontologia. 

 Ter disponibilidade de 5 horas semanais. 

 

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

Serão disponibilizadas 15 vagas  

O aluno deverá cumprir uma carga horária semanal de 5 horas  

  

III – DA VIGÊNCIA  

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

dezembro de 2022) , 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 a partir do dia 08 de Agosto de 2022 a 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO  

O processo seletivo ocorrerá de forma remota: 

Será aplicada uma avaliação de caráter objetivo  na plataforma google forms  as ser 

disponibilizada  ao candidato no  horário das 10h às 20h no dia 24\08\2022, 

 ( https://forms.gle/kJBgnPCsVCFeK87f6 ) 

 

VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 30 de Agosto de 

2022. 

 

Projeto de Extensão: NUTRIÇÃO E SAÚDE 

Docente Extensionista: Alaíde Amanda da Silva 

 

Breve Descrição do projeto: O projeto tem como objetivo realizar ações de orientações 
nutricionais voltadas para promoção de saúde, prevenção de  doenças e reabilitação. 
Funciona como um projeto guarda-chuva, realizando essas ações com os 
participantes de outros projetos de extensão da ASCES/UNITA, a exemplo do 
Cidadania não se aposenta e Universidade Amiga da Criança e da Mulher. Além 
disso, são realizadas ações sociais com a comunidade externa, de acordo com as 
demandas e articulação com a Secretaria Municipal de Saúde. 

https://forms.gle/kJBgnPCsVCFeK87f6


 

 

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. 

 
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS 

 Serão oferecidas 15 (quinze) vagas independente do período do aluno inscrito; 
 Os dias e horários serão definidos em reunião com os extensionistas, mas é 

necessário ter disponibilidade no turno da tarde pelo menos 2 (dois) dias na 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 a partir do dia 08 de Agosto de 2022  a 18 de Agosto de 2022. 

 A inscrição é de caráter intransferível e o candidato é responsável pela veracidade 
das informações dispostas no formulário de inscrição 
 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

Os alunos serão selecionados através de entrevista a ser realizada via google meet 
pela docente responsável pelo projeto, no dia 23.08. 
 
VI – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A relação dos extensionistas aprovados será publicada no portal da ASCES-
UNITA, no dia 30 de Agosto de 2022. 
 

Projeto de Extensão: Gestão, Epidemiologia e Planejamento em Saúde Bucal -

GEPLAN-BUCAL 

Docente Extensionista: José Eudes de Lorena Sobrinho 

 

Docentes extensionistas: Breve descrição do projeto: Implantado no ano de 2015, o 

projeto objetiva contribuir com o levantamento epidemiológico de agravos à saúde 

bucal, tais como a cárie dentária e a doença periodontal em crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, a fim de subsidiar as equipes de saúde bucal, os serviços e o sistema 

de saúde quanto às dimensões da gestão e do planejamento em saúde.  

 

I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

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

Unita) e ser aluno do curso de Odontologia entre o terceiro e quinto períodos. 

•Possuir disponibilidade para participar das atividades que ocorrerão às quartas-

feiras, período vespertino, na modalidade presencial. 

 

 

 



 

 

 

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 quartas-feiras, período 

vespertino, na modalidade presencial. 

 

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 a partir do dia 08 de Agosto de 2022  a 18 de Agosto de 2022. 

 

V – DO PROCESSO SELETIVO 

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

responsável pelo projeto. 

 

VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA no dia 30 de Agosto de 

2022. 


