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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO – PROPEX 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP  

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PROEXT  

 

 

EDITAL 01/2012 – PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS 

 
 

A Coordenação do Programa Cidadania, Práticas Educativas e Promoção da Saúde no Semiárido Paraibano 

(CIPEPS), no uso de suas atribuições legais previstas na Portaria 017/2012 do Gabinete da Reitoria da 

Universidade Federal de Campina Grande, e em conformidade com a Resolução 04/2009 da Câmara 

Superior de Pesquisa e Extensão da UFCG, torna público a abertura de processo seletivo para composição 

do quadro de bolsistas e voluntários do CIPEPS/PROEXT 2011-MEC/SESu. 

 

1. Preâmbulo 

1.1 O PROEXT 2011 – MEC/SESu é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão 

universitária, com ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações 

políticas que venham fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais e 

Estaduais de Ensino Superior tendo como objetivos:  

1.1.1 dotar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior de melhores condições de gestão de suas 

atividades acadêmicas de extensão para os fins prioritários enunciados nesse programa;  

1.1.2 apoiar as Instituições Federais e Estaduais de Ensino Superior no desenvolvimento de programas e 

projetos de extensão, conforme o enquadramento da instituição, que contribuam para a implementação de 

políticas públicas;  

1.1.3 potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações propostas, projetando a natureza das 

mesmas e a missão das instituições de ensino superior públicas;  

1.1.4 estimular o desenvolvimento social e o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional 

pautada na cidadania e na função social da educação superior;  

1.1.5 contribuir para a melhoria da qualidade de educação brasileira por meio do contato direto dos 

estudantes com realidades concretas e da troca de saberes acadêmicos e populares. 
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2 Objetivos do Programa CIPEPS 

2.1 Objetivo Geral: difundir conhecimentos sobre questões de saúde humana e ambiental por meio de 

práticas educativas, com vistas à construção da cidadania e consequente melhoria da qualidade de vida da 

população do semiárido. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

- levar para os lares discussões acerca das questões que envolvem a saúde nos níveis da prevenção e 

promoção; 

- promover a ampliação dos saberes da população de Cajazeiras e cidades vizinhas no tocante a assuntos 

cotidianos que envolvem o processo saúde-doença-bem-estar humano; 

- contribuir para aquisição/aprimoramento das boas práticas de saúde da população de Cajazeiras e 

municípios circunvizinhos; 

- redundar na formação de agentes multiplicadores de boas práticas de saúde e de cidadania na comunidade 

cajazeirense e de cidades adjacentes; 

- propiciar ao alunado envolvido oportunidades para que os mesmos sejam agentes de transformação das 

práticas de saúde da comunidade, a partir das orientações por eles fornecidas nas ações extensionistas; 

- realizar evento científico que possibilite a divulgação dos resultados das ações extensionistas para a 

comunidade acadêmica e demais setores da sociedade; 

- auxiliar no cumprimento da responsabilidade social que é pertinente às instituições de educação superior, 

especialmente, à Universidade Federal de Campina Grande. 

 

3 Das inscrições  

3.1 Dos critérios para inscrição 

Poderão ser bolsistas e/ou voluntários do Programa CIPEPS estudantes dos Cursos da Unidade Acadêmica 

de Ciências da Vida (UACV) e da Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC) do Centro de Formação de 

Professores/UFCG, que atenderem aos seguintes requisitos gerais (para todos os projetos) e específicos (de 

acordo com cada projeto):  

3.1.1 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Medicina ou Enfermagem da UFCG, Campus de 

Cajazeiras;  

3.1.2 Apresentar coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0 (sete); 
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3.1.3 Dispor de doze horas semanais para dedicar-se às atividades do Programa CIPEPS; 

3.1.4 Não ser bolsista ou voluntário de qualquer outro programa ou projeto da UFCG; 

3.1.5 Atender aos requisitos específicos (conforme cada projeto) estabelecidos para a vaga a qual concorre. 

 

3.2 Dos projetos e das vagas 

Os interessados poderão se inscrever para somente uma das vagas oferecidas, conforme o quadro a seguir: 

N Título do Projeto Orientador(a) Vagas Pré-requisitos 

B* V** 

1 Brincando sério com a pele 
nas escolas 

Fabíola Jundurian e 
Eduardo Seyfert 

03 05 Ter cursado a disciplina 
de Semiologia 

 

2 Práticas Educativas em 
Saúde Mental no Contexto 

de Escolas Públicas 

 
Francisca Bezerra de 

Oliveira 

02 02 Estar cursando ou ter 
concluído o componente 
curricular - saúde mental 
ou estar estagiando em 

serviços susbstitutivos em 
saúde mental 

3 Utilização do Lian Gong 
em 18 terapias na 

prevenção e tratamento de 
LER/DORT 

 
Maria Rosilene C. 

Moreira 

01 02 Ter cursado ou estar 
cursando a disciplina 

Enfermagem em Saúde 
Coletiva II e não estar 

cursando Estágio 
Curricular Supervisionado 

4 Farmacovigilância x 
Antibioticoterapia 

Antônio Fernandes 
Filho 

03 03 Estar cursando ou ter 
cursado as disciplinas de 

Microbiologia ou Agentes 
Agressores e Mecanismos 

de Defesa I e 
Farmacologia 

5 Exposição Solar e 
Promoção de Saúde: 

Práticas Educativas junto a 
Público Vulnerável 

Alba Rejane G. Moura 
Rodrigues 

02 03 Ter cursado ou estar 
matriculado na disciplina 
Enfermagem Clínica II 

 

6 Atividade física com 
aconselhamento nutricional: 

Incentivo à busca de 
qualidade de vida 

Veruscka Pedrosa 
Barreto 

02 04 Estar cursando o quinto 
período do curso de 

graduação 

7 Re(Criando) espaços 
educativos em saúde: em 

foco as tecnologias de 
comunicação e informação 

 
José Ferreira Lima 

Junior e José Cezário de 
Almeida 

02 02 Ser graduando, ser aluno 
do curso técnico em saúde 

bucal e ter cursado a 
disciplina de saúde bucal 

coletiva 

01 01 Ser aluno do curso de 
graduação em 
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enfermagem e ter cursado 
a disciplina de saúde 

coletiva 

8  
Educação e práticas para a 
saúde da mulher presidiária 

 
Mércia de França 

Nóbrega 

02 02 Ser aluno do curso de 
graduação em 

Enfermagem e ter cursado 
ou estar cursando a 

disciplina Saúde Coletiva 
II e Saúde da Mulher 

9 Orientação farmacológica a 
pacientes em uso de 

psicotrópicos 

Francisco Fábio 
Marques 

03 03 Ter cursado a disciplina 
de Farmacologia e 

Enfermagem Psiquiátrica  

* Vagas destinadas a alunos bolsistas 
** Vagas destinadas a alunos voluntários 
 

3.3 Das inscrições e da seleção dos candidatos 

3.3.1 Os alunos poderão se inscrever para apenas um projeto de extensão, no período de 18 a 27 de abril de 

2012, na Sala das Assessorias do CFP, apresentando a ficha de inscrição preenchida (ANEXO A), cópia do 

histórico escolar e curriculum vitae preenchido na plataforma lattes 

(https://wwws.cnpq.br/curriculoweb/pkg_cv_estr.inicio), com as cópias das devidas comprovações, 

demonstrando a experiência acadêmica e/ou profissional; 

3.3.2 A seleção será feita pelos orientadores de cada projeto (examinadores), por meio de entrevista e análise 

de currículo, conforme o cronograma a seguir: 

ETAPA REALIZAÇÃO 

Realização das entrevistas 02 de maio 

Análise do curriculum vitae 03 de maio 

Consolidação das notas e envio da listagem final pelos orientadores à 

coordenação do CIPEPS (por correio eletrônico) 

04 de maio 

  

3.3.3 Dos eixos norteadores das entrevistas  

3.3.3.1 Conhecimento sobre a temática principal do projeto para o qual concorre; 

3.3.3.2 Conhecimento sobre conceito e finalidades da extensão universitária. 

3.3.4 A nota final do candidato será calculada da seguinte forma: 

NF = NE + NC + NCRE 

      3 

NF = nota final; NE = Nota da entrevista; NC = nota do currículo; NCRE = nota do coeficiente de rendimento escolar. 
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4 Do resultado da seleção 

4.1 O resultado final da seleção dos alunos será divulgado pela Coordenação do CIPEPS no dia 04 de maio 

de 2012, apresentado por ordem decrescente de nota, sendo afixado nos murais das Coordenações dos 

Cursos de Enfermagem e Medicina do CFP. 

4.2 Ao lado do nome de cada candidato será inserida uma das possíveis situações: “aprovado e classificado” 

para os candidatos que preencherem o número de vagas de bolsistas e voluntários, “aprovado p/banco de 

reserva” para os demais candidatos que obtiveram  média  superior  a sete e “reprovado” para os candidatos 

com média inferior a sete. 

4.3 Serão classificados como bolsistas, os três primeiros nomes da listagem final; os três subsequentes, serão 

voluntários. 

 

5 Do tempo de participação no projeto 

A participação dos aprovados será iniciada no dia 04 de maio e terminará no dia 30 de dezembro de 2012, 

mediante assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO B). 

 

6 Dos deveres do bolsista/voluntário 

6.1 Zelar pela qualidade acadêmica do PROEXT;  

6.2  Participar  de  todas  as  atividades  programadas  pelos  professores orientadores;  

6.3 Participar, durante sua permanência no PROEXT, de atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

6.4 Manter bom rendimento no curso de graduação;  

6.5 Apresentar excelente rendimento acadêmico avaliado pelos professores;  

6.6 Publicar ou apresentar trabalhos em eventos acadêmicos; 

6.7 Fazer referência à sua condição de bolsista do PROEXT/MEC/SESu nas publicações eventualmente 

realizadas;  

6.8 Cumprir as exigências dispostas no Termo de Compromisso. 

 

7. Dos direitos dos bolsistas/voluntários 

7.1 O estudante bolsista receberá mensalmente uma bolsa no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 

com duração até o mês de dezembro de 2012, desde que corresponda ao exigido neste edital e nas demais 

normativas específicas do PROEXT;  
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7.2 O estudante voluntário terá prioridade em eventual substituição de alunos bolsistas. 

 

8. Dos critérios para desligamento dos bolsistas/voluntários 

8.1 Conclusão, trancamento de matrícula ou abandono do curso de graduação;  

8.2 Desistências do bolsista ou voluntário;  

8.3 Rendimento escolar insuficiente;  

8.4 Acúmulo de duas reprovações após seu ingresso no CIPEPS/PROEXT;  

8.5 Descumprimento das obrigações junto à Coordenação do CIPEPS/PROEXT e aos professores 

orientadores;  

8.6 Descumprimento do Termo de Compromisso assinado e de dispositivos legais aplicáveis ao programa;  

8.7 Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PROEXT ou com o ambiente 

universitário.  

 

9. Informações Adicionais  

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através de mensagem enviada para o endereço 

eletrônico rosilene@cfp.ufcg.edu.br. 

                                               

                                    Cajazeiras(PB), 18 de abril de 2012. 

 
 
 
 

Prof. Dr. Marcelo Jorge Cavalcante de Sá 
Pró-Reitor de Pesquisa e Extensão – PROPEX  

 
 
 

Prof. Dr. José Cezário de Almeida 
Diretor do Centro de Formação de Professores – CFP 

 
 
 

Profa. Ms. Maria Rosilene Cândido Moreira 
Coordenadora do Programa CIPEPS/PROEXT 

 

 

 

mailto:rosilene@cfp.ufcg.edu.br
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edital 01/2012  

processo seletivo para bolsistas e voluntários  

cipeps/proext 2011/mec/sesu 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu,    ________________________________________________________  (nome), aluno(a)  do  

curso  de  ____________________________________ do  CFP/UFCG,  matrícula  número  

___________________,  venho  por  meio  deste requerer inscrição no Programa 

CIPEPS/PROEXT 2011, para concorrer a uma vaga no projeto 

_______________________________________________________________, que tem como 

orientador(a) o(a) docente _________________________________________________.  

 

Ressalto, a seguir, os três motivos que demonstram meu interesse em participar deste projeto:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nestes termos, e reconhecendo o inteiro teor do edital 01/2012, solicito deferimento.  

 

Dados pessoais: 

R.G.: ________________ C.P.F. ___________________ Telefone: ______________________ 

Banco: ________________________ Agência _____________ Conta corrente _______________ 

E-mail (use letras somente maiúsculas): ___________________________________ 

 

Cajazeiras(PB), ______ de _____________ de 2012. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO – PROPEX 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP  

PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – PROEXT  

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

  

   

Eu, ________________________________________________________  (nome), aluno(a)  

regularmente  matriculado(a)  no  curso  de ____________________________________ do 

CFP/UFCG, matrícula número  ___________________, DECLARO  que  estou  ciente  da  

obrigatoriedade  de dedicar 12 horas semanais ao Programa CIPEPS/PROEXT 2011, caso eu seja 

aprovado(a) neste processo seletivo, independente da minha condição de bolsista ou voluntário.  

 

DECLARO ainda que, caso eu seja aprovado(a) neste processo seletivo, não acumularei nenhuma 

função como bolsista ou voluntário de qualquer outro programa ou projeto da UFCG. 

 

Nestes termos, solicito deferimento.  

  

  

Cajazeiras(PB),  ______ de _____________ de 2012.  

  

   

  

_________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 
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AGENDAMENTO DAS ENTREVISTAS 

 

 

N PROJETO DATA LOCAL HORÁRIO 

1 Brincando sério com a pele nas escolas 02/05 Lab. de Biologia Celular 17:00 

2 Práticas educativas em saúde mental no 

contexto de escolas públicas 

02/05 Sala 206 17:00 

3 Utilização do Lian Gong em 18 terapias na 

prevenção e tratamento de LER/DORT 

02/05 Sala 207 17:00 

4 Farmacovigilância x antibioticoterapia 02/05 Lab. de Microbiologia 11:00 

5 Exposição solar e promoção da saúde: 

práticas educativas junto a público vulnerável 

02/05 Sala 205 11:00 

6 Atividade física com aconselhamento 

nutricional: incentivo à busca de qualidade de 

vida 

02/05 Sala 205 17:00 

7 Re(criando) espaços educativos em saúde: 

em foco as tecnologias de comunicação e 

informação 

02/05 Sala 09 

Ambiente de 

professores da ETSC 

10:00 

8 Educação e práticas para a saúde da mulher 

presidiária 

02/05 Sala 206 11:00 

9 Orientação farmacológica a pacientes em uso 

de psicotrópicos 

02/05 Lab. de Biologia Celular 11:00 

 


