PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
PARA DISCENTES NOS PROJETOS DE EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA) EM 2017.2
O Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), por meio do Núcleo de Extensão,
torna público o processo seletivo de estudantes para participação nos Projetos de Extensão
abaixo relacionados ofertados por esta Instituição, nos termos aqui estabelecidos.
01. Dos Pré-Requisitos para Inscrição e Renovação
1.1 O candidato deverá ser aluno regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de
Almeida (ASCES-UNITA)
1.2. A inscrição e/ou renovação dos candidatos será realizada presencialmente no núcleo de
extensão da ASCES-UNITA, a partir de 10 de agosto de 2017 até 18 de agosto de 2017.
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 seja realizado no núcleo de extensão da ASCES-UNITA. No ato da inscrição, deverá ser
entregue o formulário em anexo no edital devidamente preenchido, junto a uma via impressa do
histórico escolar simplificado (a emissão do histórico é através da secretaria) e uma cópia do
comprovante de matricula do semestre vigente.
1.6. Caso o candidato deseje concorrer a vagas em mais de um projeto, o mesmo deverá
preencher um formulário e entregar a via impressa do histórico escolar simplificado 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. Para a realização das entrevistas, caso seja definido pelo professor, os candidatos devem
procurar os docentes responsáveis pelos respectivos projetos para a conclusão do processo
seletivo.
04. Da Divulgação dos resultados.
5.1. Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do
Núcleo de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
A seguir, seguem informações dos Projetos de Extensão com vagas disponíveis para novas
inscrições e renovação de extensionistas para atividades em 2017.2

05. Da Seleção dos Projetos de Extensão
1. SIMULAÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
Docentes Extensionistas: Profs. Emerson Francisco de Assis e Marco Aurélio da Silva
Freire
Tema do Semestre: Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU), discutindo a
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (Acordo de Paris)
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCESUNITA);
• Ser aluno do curso de Relações Internacionais ou Direito (todos os períodos);
• Possuir 2h/a (duas horas-aulas) semanais de disponibilidade para o projeto.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas distribuídas da seguinte forma:
• 30 (trinta) vagas para os alunos do curso de Relações Internacionais;
• 05 (cinco) vagas para os alunos do curso de Direito;
•Não sendo preenchido o número de vagas, poderá ser realizado remanejamento entre os alunos
dos diversos cursos;
• As reuniões acontecerão semanalmente, às quartas-feiras, a partir das 16h.
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, durante o semestre letivo
2017.2.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no Núcleo de Extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
• Através do preenchimento de questionário de entrevistas;
• Estudantes que já participaram do projeto em qualquer semestre anterior, tem sua vaga
garantida pela mera inscrição, não necessitando realizar entrevistas.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS:
As entrevistas serão realizadas no dia 23/08, no Campus I da ASCES-UNITA (sala a confirmar
no Núcleo de Extensão ou LAPRI).
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

2.DESCARTE DE MEDICAMENTOS NO MEIO AMBIENTE (DMMA).
Docentes Extensionistas: Profs. Angela Maria Coelho de Andrade ; Luiza Feitosa
Cordeiro de Souza ; Cláudio Emanuel de Oliveira e.Cynthia Gisele de Oliveira Coimbra
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Alunos dos cursos de graduação de Bacharelado em ENGENHARIA AMBIENTAL,
FARMÁCIA e ENGENHARIA DE PRODUÇÃO da ASCES-UNITA.
• Os alunos interessados em participar do projeto “Descarte de Medicamentos no Meio Ambiente
- DMMA”, devem estar cursando um dos cursos acima citados da ASCES-UNITA a partir do 2º
período;
• Ter sido aprovado na análise de currículo e entrevista.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
• Serão oferecidas doze (12) vagas distribuídas da seguinte forma: Quatro (04) vagas para cada
curso (Engenharia Ambiental, Farmácia e Engenharia de Produção).
• Ter disponibilidade nas terças a tarde das 14:00h às 16:00h para atividade presencial, além de 2
horas semanais para atividades de planejamento e execução.
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse período ser
prorrogado por mais seis meses ou por anos dependendo do desempenho do aluno.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de análise do currículo e entrevista. Os candidatos interessados
deverão:
a) Ter realizado a inscrição no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br);
b) Enviar seu currículo para um dos e-mails angelaandrade@asces.edu.br ou
luizasouza@asces.edu.br, no período de 10/08/2017 a 19/08/2017. No título do e-mail deve se
colocar “inscrição - Nome completo”.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
• Os resultados da seleção dos currículos serão divulgados por email no dia 21/08/2017. Os
classificados deverão comparecer a entrevista a ser realizada no dia 22/08/2017 em uma das
salas de aula no segundo andar do prédio Laboratórios da ASCES-UNITA Campus II.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.A primeira reunião acontecerá 29/08/2017 em sala do
segundo andar do prédio Laboratórios da ASCES-UNITA Campus II.

3. PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO E MAMA
Docentes Extensionistas: Profs Adrya Peres; Raquel Bezerra e Juliana Vasconcelos
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
•Ser do Curso de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem e Nutrição. Para os dois primeiros cursos,
ter concluído a disciplina de Citologia Clínica com aprovação por média. Para o curso de
Enfermagem após a conclusão do 4º Módulo Cuidado Sistematizado à Mulher no Ciclo
Reprodutivo Gravídico Puerperal e Climatério. Para o curo de Nutrição ter concluído a
disciplina de Fisiologia da Nutrição.
• Ter disponibilidade de até 8 horas semanais e não participar de outro projeto de extensão
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 11 vagas distribuídas da seguinte forma:
•Biomedicina: 3 vagas
•Farmácia: 3 vagas
•Enfermagem: 3 vagas
•Nutrição: 3 vagas
Obs. As vagas acima podem ser remanejadas caso não sejam preenchidas, conforme a oferta
acima descrita.
Horário do projeto:
Terça-feira (tarde-professora Juliana Vasconcelos e professora Raquel).
Sexta-feira (tarde-professora Adrya)
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse período ser
prorrogado por mais seis meses.
OBS: Receberá certificado o intensionista que participar com no mínimo de 75% da cargahorária total.
OBS: Caso o estudante, não esteja se comprometendo com as ações do projeto, poderá ser
desligado em qualquer tempo do semestre.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção para os alunos dos cursos Biomedicina e Farmácia constará de:
•Avaliação teórica com todo conteúdo da Disciplina de Citologia Clínica;
•Análise do Histórico Escolar;
•Entrevista com professores

A seleção para os alunos do curso de Enfermagem constará de:
•Avaliação teórica com conteúdo vistos nos referenciais temáticos do módulo IV (Prevenção do
Câncer de Colo Uterino);
•Análise do Histórico Escolar;
•Entrevista com professores
A seleção para os alunos do curso Nutrição constará de:
•Avaliação teórica com todo conteúdo da Disciplina de Fisiologia da Nutrição;
•Análise do Histórico Escolar;
•Entrevista com professores
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Avaliação Teórica e Entrevista (Enfermagem, Biomedicina e Farmácia)
DATA: 25 de agosto de 2017 (sexta-feira)
HORA: 13:30 às 16:00h
LOCAL: 2˚ andar do prédio dos Laboratórios-CAMPUS-2 (Profº Adrya Peres, Raquel Bezerra e
Juliana Vasconcelos)
Obs. Na entrevista será obrigatória apresentação do histórico escolar para comprovação da
aprovação na disciplina de citologia clínica- para alunos dos cursos de biomedicina e farmácia, e
comprovação da aprovação no módulo IV para estudantes do curso de enfermagem. Os
Candidatos que não comparecerem na data e horário previstos serão desclassificados
automaticamente
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
4. SAÚDE EM MOVIMENTO: GINÁSTICA LABORAL
Docente Extensionistas: Profa. Simone Monte Bandeira de Mello
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita);
•Ser aluno dos Cursos de: Fisioterapia do 6º ao último período, Educação Física do 4 º ao último
período, Nutrição do 4 º ao último período , Engenharia do 4 º ao último período.
Ter disponibilidade de 02 horas semanais coerentes com o horário do projeto.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas Serão oferecidas 20 vagas distribuídas da seguinte forma:
•5 vagas para Terça-Feira 19 – 20:40h (Vaga destinada aos estudantes de Educação Física);
•5 vagas para Terça-Feira 19 – 20:40h (Vaga destinada aos estudantes de Nutrição);
•5 vagas para Terça-Feira 19 – 20:40h (Vaga destinada aos estudantes de Engenharia);
•5 vagas para Terça-Feira 19 – 20:40h (Vaga destinada aos estudantes de Fisioterapia);
•5 vagas para Quarta-Feira 10 – 11:40h (Vaga destinada aos estudantes de Educação Física);

•5 vagas para Quarta-Feira 10 – 11:40h (Vaga destinada aos estudantes de Nutrição);
•5 vagas para Quarta-Feira 10 – 11:40h (Vaga destinada aos estudantes de Engenharia);
•5 vagas para Quarta-Feira 10 – 11:40h (Vaga destinada aos estudantes de Fisioterapia).
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
DATA: 22 de Agosto de 2017
HORA: 19h
LOCAL: Laboratório de Cinesioterapia (CAMPUS I)
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: A seleção constará de entrevista envolvendo o tema
de Ginástica Laboral.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
•O resultado final será afixado no quadro de aviso do NPE em 30/08/2017.
•Os classificados que não comparecerem na data e horário previstos serão desclassificados
automaticamente.
5.FARMACÊUTICOS DO FUTURO
Docente Extensionista: Profa. Cynthia Gisele de Oliveira Coimbra
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
•Ser estudante do curso de Farmácia
•Ter disponibilidade paras atividades do projeto em, ao menos, duas tardes por semana,
incluindo a sexta-feira
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 25 vagas distribuídas entre estudantes de todos os períodos do curso
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo será realizado após a inscrição no núcleo de extensão, pelo preenchimento
do formulário disponibilizado na página do Facebook “Projeto Farmacêuticos do Futuro” até
26/08/2017.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: O formulário disponibilizado na página do Facebook
do Projeto Farmacêuticos do Futuro deve ser preenchido e enviado. Os estudantes serão
selecionados com base nas informações do aluno sobre sua experiência pessoal, conhecimento e
disponibilidade e disposição para participar do projeto.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017. Também será divulgada na página do Facebook do
Projeto farmacêuticos do Futuro, no dia 20/08/2017.
6. PROTED - PRÁTICA E TREINAMENTO ESPORTIVO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS
Docentes Extensionistas: Humberto José Gomes da Silva (Educação Física) / Cinara
Karina Bezerra e Silva (Fisioterapia)
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
•. Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
•. Estar cursando no mínimo o 3o Período do Bacharelado em Educação Fisica
• Ter cursado a disciplina de atletismo I
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 10 vagas distribuídas da seguinte forma:
05 vagas para atuar no monitoramento e acompanhamento do treinamento de força
02 vagas para atuar no monitoramento e acompanhamento do treinamento da Bocha adaptada
03 vagas para atuar no monitoramento e acompanhamento do treinamento de atletismo
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).

V – DO PROCESSO SELETIVO
O processo será composto por duas etapas: a primeira consistirá de uma prova escrita de caráter
eliminatório, em que os aprovados terão que ter a nota mínima de sete (07), em um segundo
momento haverá uma entrevista individual.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: A provas escrita será realizada no dia 22 de agosto de
2017, nas dependências da ASCES-UNITA, no campus 2, às 13h, com duração máxima de até
90 minutos. Não será permitida a consulta a nenhuma espécie de material seja impresso ou
digitalizado. A segunda etapa será no dia 24 do mês corrente, às 13h.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
6.1 PROTED - PRÁTICA E TREINAMENTO ESPORTIVO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIAS
Docentes Extensionistas: Humberto José Gomes da Silva (Educação Física) / Cinara
Karina Bezerra e Silva (Fisioterapia)
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
•Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
•Ser aluno do curso de Fisioterapia da faculdade Asces
•Ter cursado o quinto período da graduação do curso de Fisioterapia.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 06 vagas para os alunos do curso de Fisioterapia . O horário da atividade do
PROTED acontecerá na quarta-feira de 9h às 9h40 e na sexta-feira de 08h10 às 10h.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
•O processo seletivo será através de uma prova teórico-prática
•Entrevista com o aluno
•O aluno deverá trazer o histórico acadêmico no dia da prova
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
A prova irá constar de um caso clínico na área da Fisioterapia Desportiva

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
7. HOMEM COM ATITUDE SABE PREVENIR
Docentes Extesionistas: Profs. Samira Almeida e Thyago Wanderley
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) nos
curso de Enfermagem, Nutrição e Educação Física
• Ter disponibilidade mínima de 2 horas semanais para desenvolver as atividades, sob pena de
não receber certificado e/ou ser desligado (a) do projeto.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 09 vagas distribuídas da seguinte forma:
- Enfermagem: 05 vagas
- Nutrição: 2 vagas
- Educação física: 2 vagas
•O projeto funcionará na ASCES- UNITA e, ainda em uma Unidade de Saúde da Família deste
município.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
Entrevista: 23 de agosto de 2017 (quarta-feira) às 14:00h no 2º andar do Campus II, sala 213.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
- O processo seletivo consistirá somente em entrevista.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
• Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

8.HIPERVIDA: CUIDANDO DO SEU CORAÇÃO
Docentes Extensionistas: Profs. André Filipe Vieira Pereira da Silva ; Simone Monte
Bandeira de Mello ; Adriana Siqueira de Oliveira Lopes
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Alunos de graduação dos cursos de saúde com disponibilidade no horário da terça (das 10 às
12h) e/ou quarta (das 13:10h às 17h) com eventuais reuniões nas terças às 19h.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 28 vagas distribuídas da seguinte forma:
8 para estudantes do curso de Educação Física
5 para estudantes do curso de Nutrição
5 para estudantes do curso de Fisioterapia
4 para estudantes do curso de Enfermagem
2 para estudantes do curso de Biomedicina
2 para estudantes do curso de Farmácia
2 para estudantes do curso de Odontologia
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
Será por meio de entrevista no dia 23/08/2017 a partir das 14h no prédio de Ed. Física (sala a ser
definida na hora). Por ordem de chegada.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: não haverá prova
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado será divulgado no quadro de aviso que fica próximo à sala dos professores no prédio
de Ed. Física.

9.PRATICANDO PILATES - PROEXP-PILATES
Docente Extensionista: Profa. Yumie Okuyama
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ser do Curso de Educação Física (Bacharelado), estar cursando ou ter concluído o 4° período e
ter disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 horas presenciais e 4
horas de planejamento).
•Ser do Curso de Educação Física (Licenciatura), estar cursando ou ter concluído o 4° período e
ter disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 horas presenciais e 4
horas de planejamento).
•Ser do Curso de Fisioterapia, estar cursando ou ter concluído o 4° período e ter disponibilidade
de 6 horas semanais para desenvolver as atividades (2 horas presenciais e 4 horas de
planejamento).
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
•Serão 2 vagas para Educação Física e 1 vaga para Fisioterapia.
O projeto funcionará da seguinte maneira:
Terças e quartas (13h00 às 15h00) no Campus III da Faculdade ASCES (sala de lutas).
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos aprovados realizarão as atividades em um período de seis meses podendo ser
prorrogáveis por mais seis meses, dependendo do desempenho do aluno, assim como da sua
frequência nas atividades. O aluno que ultrapassar 03 faltas no semestre perderá o vínculo com o
projeto.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção para os alunos do curso em Educação Física e Fisioterapia constará de:
•Entrevista com os seguintes conteúdos: Experiências vivenciadas, conhecimentos específicos
relacionados ao Pilates, análise da disponibilidade de horário do aluno sem prejuízo das
atividades discentes
•Análise do Histórico Escolar.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Entrevista:
DATA: 23 de agosto de 2017 (quarta-feira) HORA: 14h
LOCAL: Sala de Lutas do campus III da ASCES
Professora: Yumie Okuyama

VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
10- CENTRO DE PESQUISA DO BADMINTON - CEPESB
Docentes Extensionistas: Prof.Marcos Tulio de Sá
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado nos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura em Educação
Física do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ter disponibilidade para participar das atividades do projeto de maneira integral.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 10 vagas, sendo necessário o cumprimento dos seguintes dias e horário:
•Terças e Quintas, das 15h30min as 17h00min
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
Será realizado por meio de uma entrevista com o coordenador do projeto.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
A entrevista será realizada no dia 24/08/2017, as 16h no campus II da Asces-Unita.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado será divulgado no dia 28/08/2017
11-ÁGUAS DO AGRESTE
Docentes Extensionistas: Agenor Tavares Jácome Júnior
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ser dos cursos de Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Engenharias e Odontologia
• Ter disponibilidade de 6h semais
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 15 vagas distribuídas da seguinte forma:
Biomedicina e Farmácia: 8 Engenharias, Fisioterapia, Nutrição e odontologia: 7

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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
O candidato deverá inicialmente realizar a inscrição no núcleo de extensão
O processo seletivo contará com uma pré-seleção curricular, devendo o candidato enviar para o
e-mail agenorjacome@asces.edu.br Currículo com foto e Histórico Escolar (print do sistema)
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Será realizada análise de currículo 10 a 19/08 e Entrevista de 21 a 26/08
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A lista dos aprovados será divulgada a partir do dia 28/08 no portal da Asces e no Núcleo de
Extensão

12. UNIVERSIDADE AMIGA DA CRIANÇA E DA MULHER
Docentes Extensionistas: Profas. Raquel Bezerra dos Santos; Nayale Lucinda Andrade;
Vanessa Juvino; Natália Ferraz
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
•Ser do Curso de Enfermagem, Odontologia, Nutrição, Fisioterapia, Bacharelado em Educação
Física, Jornalismo, Direito ou Serviço Social
• Para o curso de Enfermagem estar cursando do 2º ao 6º Módulo do curso; para o curso de
Odontologia, estar cursando do 2º Módulo em diante; para o curso de Nutrição, estar cursando
do 4º período em diante; para o curso de Fisioterapia, estar cursando do 5º ao 8º período; para o
curso de Educação Física, estar cursando do 5º período em diante; para o curso de Jornalismo,
estar cursando do 3º período em diante; para o curso de Direito, estar cursando do 5º período
em diante; para o curso de Biomedicina, estar cursando do 2º período em diante; e para o curso
de Serviço Social, estar cursando do 3º período em diante.
•Ter disponibilidade de 6 horas semanais para desenvolver as atividades da extensão.
I – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão ofertadas 20 vagas distribuídas da seguinte forma:
Enfermagem: 4 vagas
Odontologia: 3 vagas
Nutrição: 2 vagas

Fisioterapia: 3 vagas
Biomedicina: 2 vagas
Educação Física: 2 vagas
Jornalismos: 2 vagas
Direito: 1 vaga
Serviço Social: 1 vagas
O projeto funcionará durante toda a semana na Asces-Unita nos três turnos e, ainda nas terçasfeiras, quartas-feiras e sextas-feiras nas Unidades Básicas de Saúde deste município, nos turnos
da manhã e/ou da tarde. O estudante será escalado para as atividades do projeto de acordo com a
disponibilidade dada por ele.
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).
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção ocorrerá através de uma Avaliação Teórica.
•A seleção constará de uma avaliação teórica abordando questões sobre educação em saúde
relacionada a cada um dos cursos envolvidos e entrevista;
•Análise do Histórico Escolar (deverá ser entre no horário da avaliação)
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
DATA: 25/08/2017
HORA: 14h00min
LOCAL: sala 206, no Campus II
Professoras: Profa.Natália Ferraz/ Nayale Lucinda/ Raquel Bezerra/ Vanessa Juvino
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
•Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

13. CIDADANIA NÃO SE APOSENTA
Docentes Extensionistas: Profs. André Pirauá; Cinara Bezerra e Silva e Pamela Tavares
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita);
• Cursar um dos seguintes cursos: Bacharelado em Educação Física, Fisioterapia e Nutrição
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 15 vagas distribuídas da seguinte forma: 05 vagas para cada um dos cursos
(Bach. Em Ed. Física, Fisioterapia e Nutrição). As vagas poderão ser remanejadas, conforme a
avaliação dos Docentes extensionistas.
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos realizarão as atividades em um período de seis meses, podendo esse período ser
prorrogado por até 18 meses.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo ocorrerá no dia 23/08, Campus II em sala a ser definida. O candidato deverá
informa-se previamente junto a secretaria de cursos, ou diretamente com os docentes
responsáveis.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
O processo de seleção será às 09h, por meio de entrevista, no dia e local informados acima.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
A divulgação dos candidatos aprovados estará disponível no dia 28/08. Os mesmos deverão
entrar em contato com os discentes responsáveis.
14- PREVENÇÃO E DETECÇÃO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS
PARASITÁRIAS
Docente Extensionista: Prof. Risonildo Pereira Cordeiro
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Está regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ter cursado a disciplina ou referencial temático de parasitologia
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 06 vagas distribuídas da seguinte forma:
Três vagas para os cursos de Enfermagem e Nutrição
Três vagas para os cursos de Farmácia e Biomedicina

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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
- Prova escrita objetiva ( peso 5)
- Entrevista ( peso 3)
- Média do histórico ( peso 2)
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
-Prova escrita – 23\08\2017 ( das 14:00 as 15:00 h )
- Entrevista 23\08\2017 ( das 15:00 as 16:00 h )
- Média no histórico 23\08\2017 ( das 15:00 as 16:00 h )
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

15. ART-TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO
Docentes Extensionistas: Profas. Angéllica Leite e Renata Cabral
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão se inscrever os alunos que:
- Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
- Alunos do 4° Período do Curso de Odontologia.
-Ter disponibilidade no horário das atividades do projeto.
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS:
Serão oferecidas 08 vagas.
Dia e Horário do projeto: quinta-feira (8:00 às 11:00 horas).
III-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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).

V-DO PROCESSO SELETIVO:
A seleção do Projeto “ART-Tratamento Restaurador Atraumático” será no dia 24 de agosto de
2017 às 11:00 horas (quinta-feira), na Sala do Colegiado (ao lado da sala da Coordenação de
Odontologia- CAMPUS I).
O processo seletivo consistirá:
•Entrevista.
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do
Núcleo de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
16. “MESTRES DO SORRISO”
Docentes Extensionistas: Profas. Renata Cabral, Angéllica Leite e Marília Cruz
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão se inscrever os alunos que:
- Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
- Alunos do 3° Período do Curso de Odontologia, 3º. e 4º.Módulos de Enfermagem.
- Ter disponibilidade no horário das atividades do projeto.
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS:
Serão oferecidas 08 vagas.
Dia e Horário do projeto: quinta-feira (14:00 às 17:00 horas)
III-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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V- DO PROCESSO SELETIVO:
A seleção do Projeto “MESTRES DO SORRISO” será no dia 24 de agosto de 2017 às 17:00
horas (quinta-feira), na Sala do Colegiado (ao lado da sala da Coordenação de OdontologiaCAMPUS I).
O processo seletivo consistirá:
•
Entrevista.
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do
Núcleo de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

17. “SAÚDE BUCAL HOSPITALAR”
Docentes Extensionistas: Profas. Angéllica Leite e Lidiane Marinho
I-REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão se inscrever os alunos que:
- Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
- Alunos do 7° Período do Curso de Odontologia e 7º. e 8º. Módulos de Enfermagem.
-Ter disponibilidade no horário das atividades do projeto.
II-DAS VAGAS E HORÁRIOS:
Serão oferecidas 08 vagas.
Dia e Horário do projeto: quinta-feira (18:30 às 21:30 horas)

III-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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V- DO PROCESSO SELETIVO:
A seleção do Projeto “SAÚDE BUCAL HOSPITALAR” será no dia 24 de agosto às 19:00 horas
(quinta-feira), na Sala do Colegiado (ao lado da sala da Coordenação de Odontologia- CAMPUS
I).O processo seletivo consistirá de entrevista com os candidatos.
VI – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
18-DANÇANDO NO CAMPUS
Docentes Extensionistas: Profa. Viviane Maria Moraes de Oliveira
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ser do Curso de Educação Física (Bacharelado), estar cursando ou ter concluído o 4° período e
ter disponibilidade de 5 horas semanais para desenvolver as atividades (4 horas presenciais e 1
hora de planejamento).
• Ser do Curso de Educação Física (Licenciatura), estar cursando ou ter concluído o 4° período e
terdisponibilidade de 5 horas semanais para desenvolver as atividades (4 horas presenciais e 1
hora deplanejamento).

•Fazer parte do grupo de dança “Brincantes do Agreste”
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 3 vagas para discentes.
O projeto funcionará nos seguintes horários:
Quintas e sextas das 12:30 às 14h no Campus II da Asces/Unita – aulas e ensaios grupo de dança
Quintas feiras das 15 as 17h na Escola Municipal Dr. Tabosa de Almeida (quinzenalmente) –
oficinas de dança
Sextas feiras das 18 as 18:30 no Campus II da Asces/Unita (quinzenalmente) - planejamento
III – DA VIGÊNCIA
Os candidatos aprovados realizarão as atividades em um período de seis meses podendo ser
prorrogáveis por mais seis meses, dependendo do desempenho do aluno, assim como da sua
frequêncianas atividades. O aluno que ultrapassar 03 faltas no semestre perderá o vínculo com o
projeto.
IV – DA INSCRIÇÃO
A inscrição será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida
- ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção para os alunos constará de:
• 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
• Análise do Histórico Escolar.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
Entrevista:
DATA: 18 de agosto de 2017 (sexta feira) HORA: 14h
LOCAL: Sala de Lutas do campus III da ASCES
Professora: Viviane Moraes
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
19.PROJETO ASA BRANCA
Docentes Extensionistas: Profs. Danielle Lago e José Paulo
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Ser estudante do curso de Odontologia, Biomedicina e Fisioterapia.

II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 30 vagas distribuídas da seguinte forma: (20 para Odontologia, 05
Biomedicina e 05 vagas para Fisioterapia( patologias associadas a disfunções Crânio Faciais).
Os alunos interessados devem participar semanalmente das clínicas do Projeto Asa
Branca, Viagens do Projeto Asa Branca aos sábados, participação de ações sociais e educativas,
aulas expositivas das disciplinas associadas além da interação com os Residentes da ASCESUNITA.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
Será realizado avaliação do Currículo e entrevista.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
O processo será da Avaliação do Currículo e entrevista
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no quadro de avisos do NEAC.
20.SEMEANDO SABERES
Docentes Extensionistas: Profas. Renata de Vasconcelos / Pamela Tavares
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
-Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
-Alunos do 3o, 4o, 5o, 6o e 7o período do curso de Odontologia; alunos do 1o e 2o período do
curso de Nutrição; e alunos do 4o, 5o, 6o e 7o período do curso de Engenharia Ambiental;
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão disponibilizadas 15 vagas. As atividades ocorrem às quintas-feiras das 15h00 às 17h00.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO

-Análise do Histórico Escolar;
-Disponibilidade de horário;
-Entrevista.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
DATA: 22/08/2017
HORARIO: 16h00
LOCAL: sala de aula disponível no CAMPUS I (informações na secretaria das coordenações de
curso).
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
21. PRATICANDO CIENCIA
Docentes Extensionistas: Renata de Vasconcelos
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Estudantes de qualquer curso de Saúde, a partir do 2 período.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão disponibilizadas 15 vagas. As atividades ocorrem às quartas-feiras das 13h00 às 17h00.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção contará de prova escrita e entrevista sobre os conceitos básicos de fisiologia,
anatomia, bioquímica, histologia e microbiologia.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
DATA: 22/08/2017
HORARIO: 16h00
LOCAL: sala de aula disponível no CAMPUS II (informações na secretaria das coordenações de
curso).
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

22. INFORMAÇÃO
Docentes Extensionista: Profa.Fernanda Maria Bezerra de Mello Antunes
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita)
• Disponibilidade de um turno por semana
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 10 vagas distribuídas da seguinte forma:
7 para o curso de saúde coletiva e 3 para o cursos de nutrição
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
Avaliação escrita e entrevista no dia 15/08 às 17:00
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
redação
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no Portal da ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo
de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.
23.NUTRIÇÃO E SAÚDE
Docentes Extensionista: Profa. Tâmara Kelly de Castro Gomes
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
• Estar regularmente matriculado no Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita);
• Cursar graduação em Nutrição;
•Estudantes a partir do 2º Período.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 8 vagas para alunos matriculados no Curso de Graduação em Nutrição.
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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO- Entrevista com a Profª. Tâmara Gomes
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
A entrevista será realizada nos dias 23 e 24 de agosto a partir das 14 horas na ordem do sorteio.
Esta ordem será publicada no mural do prédio de Ed. Física, Fisioterapia e Nutrição (Campus II).
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
Os resultados serão divulgados no Mural do Prédio de Educação Física, Fisioterapia e Nutrição,
ao lado das salas dos Professores.
24. Projeto de Extensão: GEPLAN BUCAL – GESTÃO, EPIDEMIOLOGIA E
PLANEJAMENTO EM SAÚDE BUCAL
Docentes Extensionistas: Prof. José Eudes de Lorena Sobrinho
I – REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO:
Estar regularmente matriculado no curso de Saúde Coletiva ou1 Odontologia do Centro
Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) a partir do segundo período.
II – DAS VAGAS E DOS HORÁRIOS
Serão oferecidas 10 vagas. Os horários das atividades do projeto serão: terças-feiras ou quartasfeiras pela 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 será feita no núcleo de extensão do Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES-UNITA (www.asces.edu.br).
V – DO PROCESSO SELETIVO
A seleção se dará mediante média do histórico escolar (comprovada mediante impressão no
portal acadêmico) e entrevista.
VI - DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS:
As entrevistas acontecerão no dia 22 de agosto de 2017 às 17h na Sala B001.
VII – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS -Os resultados serão divulgados no Portal da
ASCES-UNITA e no Quadro de Avisos do Núcleo de Extensão, no dia 28 de agosto de 2017.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO DE EXTENSIONISTAS
2017.2
Selecione abaixo o tipo de solicitação

Inscrição
Renovação

IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo
E-mail para contato
Telefone para contato com DDD
Curso ao qual está matriculado
Período ao qual está matriculado
PROJETO DE EXTENSÃO (Selecione o projeto que deseja realizar inscrição ou renovação)
HUMANAS E SOCIAL
ENGENHARIAS
( )Adoção Jurídica de Cidadãos Presos
( )Descarte de Medicamentos no Meio
( )Escola Legal
Ambiente
( )Conhecendo a Previdência
( )Coletivo Ambiental
( )Pró-endividados
( )Eficiência Energética
( )Envelhecer no Cárcere
( )Modelos Inivadores de produção
( )Cinecidadania
( )Praticas em Serviços Social
( )Simulação da Organização dos Estados
americanos-simulação OEA
( )Documentário Radiofônico
SAÚDE
( )Saúde Bucal Hospitalar
( )Mestre do Sorriso
( )ART- Tratamento Restaurador Atraumático
( )Asa Branca
( )GEPLAN Bucal
( )Semeando Saberes
( )Prática e Treinamentos Esportivos para Pessoas
( )Praticando Pilates
Com Deficiência(PROTED)
( )Cidadania Não se Aposenta
( )Badminton
( )Doação e Ação
( )Dança no Campus
( )Águas do Agreste
( )PIBID de Inscrição à Docência(PIBID)
( )Asces Sustentável
( )Praticando Ciência
( )Farmacêuticos do Futuro
( )Prevenção do Câncer de Colo Uterino e Mamas
( )Informação
( )Plantas Medicinais na Atenção Básica à Saúde
( )Homem com Atitude Sabe Prevenir
( )Combate às Doenças Metabólicas
( )Centro de Informações Sobre Plantas Medicinais(CIPLAM)
( )Prevenção e Detecção e Doenças Infectocontagiosas e Parasitologia
( )Saúde e Movimento: Ginástica Laboral
( )Universidade Amiga da Criança e da Mulher
( )Hipervida: Cuidando de Seu Coração
____/____/_____
Data Inscrição

_______________________________
Assinatura do Estudante

_________________________
Assinatura do Núcleo

