MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EDITAL 03/2016
SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM
PROJETOS E PROGRAMAS DE EXTENSÃO 2016

A Pró-Reitoria de Extensão- PROEX da Universidade Federal do Cariri-UFCA
torna pública a abertura de inscrições destinadas a selecionar estudantes das
graduações dos campi da UFCA para a participação voluntária em ações de
extensão nos projetos/programas cadastrados na PROEX, no ano de 2016.

1.

OBJETIVOS

1.1

Viabilizar aos estudantes da UFCA o cumprimento das Atividades

Complementares previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da Universidade;
1.2

Oferecer meios para o atendimento ao Plano Nacional de Educação- PNE

2014/2024, que prevê a destinação de 10% da carga horária total dos cursos de
graduação em programas e projetos de extensão universitária;
1.3

Oportunizar aos discentes a vivência em projetos/programas de extensão,

voluntariamente, no sentido de buscar uma complementação em formação
acadêmica.

2. DEFINIÇÕES COM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS
2.1

A participação dos alunos nas atividades poderá ocorrer no período entre

27/04/16 a 16/12/16;
2.2

Os horários de trabalho deverão ser definidos em acordo entre o(a)

estudante e o(a) coordenador(a) da ação;
2.3

As atividades disponíveis para a atuação do(a) estudante interessado(a) na

atividade voluntária estão informadas na tabela abaixo, no que diz respeito à carga
horária, número de vagas, perfil exigido e atribuições propostas:
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Projeto

Carga
horária
total
128h

Número
de
vagas
12

Datas, horários
e locais das
entrevistas
15/04/16,
Campus
Barbalha, a
partir das 8h.

Encontros
diálogos sobre
promoção do
envelhecimento
saudável

128h

14

14/04/16, 17h,
sala 01,
Campus
Barbalha

Grupo de
desenvolvimento
rural sustentável
no Cariri – GDRS

128h

50

14/04/16,
Laboratório de
solos, Campus
Crato.

Prevenção de
Doenças
Cardiovasculares
na Comunidade

128h

12

14/04/16, 14h,
sala 03,
Campus
Barbalha.

Programa de
Institucional de
Extensão
Trabalho renda e
Economia
Solidária

16h

2

15/04/16, 9h,
sala dos
bolsistas,
Campus
Juazeiro do
Norte.

Álcool: informar
para conscientizar
e prevenir

Perfil

Atribuições do estudante

Estudantes
curso
Medicina.

do Discente na qualidade de
de membro voluntário. A ele cabe
a participação ativa em grande
parte das atividades do Projeto
de Extensão, como em aulas,
desenvolvimento de pesquisas
e principalmente nas ações de
extensão
com
palestras
semanais.
Estudantes
a Realizar palestras do centro do
partir do 7º idoso em Juazeiro, encontros
semestre
de mensais
para
discutir
Medicina.
planejamento dos encontros e
elaboração
de
trabalhos
científicos
Estudantes do Participar dos treinamentos de
curso
de nivelamento e das palestras
Agronomia,
técnicas
para
poderem
com
ministrar cursos e palestras nas
conhecimentos escolas e comunidades rurais
em horticultura, beneficiadas.
agricultura
e
elaboração de
projeto.
Estudantes do Os
estudantes
devem
curso
de apresentar
palestras
em
Medicina, com diversas unidades de saúde e
conhecimentos participar
de
campanhas
médicos
na desenvolvidas com a ajuda da
área
da Secretaria de Saúde sobre
cardiologia
e prevenção
de
doenças
medicina
cardiovasculares.
preventiva.
Estudantes do
curso de Design
de
produtos,
Jornalismo
e
Administração.

Atividades de desenvolvimento
de marcas e produtos para os
empreendimentos
de
atividades de desenvolvimento
de marcas e produtos para os
empreendimentos
acompanhados pelo programa,
assim como elaboração de
projetos sociais e divulgação
das ações do PIE.
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3.

INSCRIÇÃO

3.1

As inscrições ocorrerão no período de 05/04/16 à 12/04/16 no endereço

eletrônico: http://forms.ufca.edu.br/;
3.2

Os interessados deverão submeter junto com o formulário de inscrição o

atestado de matrícula;
3.3

Para concorrer é necessário que o estudante atenda aos seguintes critérios:
3.3.1. Estar regularmente matriculado (a) em um Curso de Graduação da

UFCA;
3.3.2. Apresentar toda a documentação solicitada em edital;
3.3.3. Não ter parentesco, em primeiro grau, com o(a) coordenador(a) do
programa ou projeto;
3.3.4. Ter índice de reprovação médio por falta e nota inferior à 20% da sua
carga horária total no histórico escolar;
3.4 A divulgação da lista de inscritos ocorrerá no dia 13/04/2016 e será feita no email dos candidatos.

4.

PROCESSO DE SELEÇÃO

4.1

O processo seletivo será constituído de duas etapas:
• 1ª Etapa (Eliminatória): Análise da documentação submetida;
• 2ª Etapa (Classificatória): Constitui-se de uma entrevista realizada pela
coordenação da ação. A data, horário e local da realização das entrevistas
constam na tabela do item 2 deste edital.

4.2 O resultado parcial será divulgado no dia 18/04/16 e o final em 21/04/16, ambos
nos e-mails dos candidatos;
4.3 Os selecionados deverão entregar no prazo estabelecido no item 8.
CRONOGRAMA/PRAZOS a seguinte documentação:
•

Cópia do RG e CPF;

•

Histórico;
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•

Formulário de cadastro de bolsistas.

5. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
5.1

A interposição de recursos deverá ser realizada no período de 19/04/16 e

20/04/16;
5.2

Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico que estará

disponível no endereço eletrônico http://forms.ufca.edu.br/.

6.

AVALIAÇÃO

6.1

Ao finalizar a participação junto às ações, os estudantes terão que entregar

um relatório final, que deve descrever as atividades executadas ao longo do período,
bem como uma autoavaliação de sua participação, sendo este um requisito para a
entrega dos certificados;
6.2

Os coordenadores das ações também terão a incumbência de fazer uma

avaliação de cada aluno envolvido na ação à qual coordena, sendo este um
requisito para a entrega dos certificados.

7. CERTIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
7.1 Será emitido um certificado de participação para cada discente envolvido, desde
que atendidas as exigências estabelecidas no item 6 do presente edital.

8.

CRONOGRAMA/PRAZOS

Inscrições
Divulgação da lista de inscritos
Realização das entrevistas
Divulgação do resultado parcial
Interposição de recursos

05/04/16 à 12/04/16
13/04/16
14/04/16 e 15/04/16
18/04/16
19/04/16 e 20/04/16
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Divulgação de resultado final

21/04/16

Entrega da documentação

22 à 26/04/16

Vigência das atividades voluntárias

27/04/16 à 16/12/16

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os casos omissos neste edital serão avaliados e decididos pela Pró-Reitora de
Extensão em conjunto com a Câmara de Extensão.
9.2. A cópia original, assinada, deste documento encontra-se arquivada na PROEX,
para quaisquer consultas.

Juazeiro do Norte-CE, 05 de abril de 2016.
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ANEXO A - RESUMO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO

ÁLCOOL: INFORMAR PARA CONSCIENTIZAR E PREVENIR.
Do uso social ao problemático, o álcool é a droga mais consumida no mundo.
Segundo dados de 2004 da Organização Mundial de Saúde (OMS),
aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. Seu uso
indevido é um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da saúde
mundial, sendo responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de todos os anos
perdidos de vida útil. Quando esses índices são analisados em relação à América
Latina, o álcool assume uma importância ainda maior. Cerca de 16% dos anos de
vida útil perdidos neste continente estão relacionados ao uso indevido dessa
substância, índice quatro vezes maior do que a média mundial. (LARANJEIRA, R. et.
al. 2007). Assim, a disseminação de informações sobre tal doença, em especial
para a população vulnerável e leiga, bem como a capacitação do profissional da
área da saúde por meio do incremento de sua graduação, constituem formas
eficazes de intervenção, no sentido de promover a saúde e a qualidade de vida.

A incidência de comorbidade de abuso ou dependência de substâncias e
transtornos mentais graves parece estar aumentando. Tal fenômeno tem sido
atribuído a aumento e disponibilidade de álcool e drogas na população geral. Alguns
autores sugerem que é importante diferenciar pacientes com transtornos mentais
graves que abusam de drogas psicoativas daqueles que apresentam quadros de
dependência a essas drogas, uma vez que parece ser bastante diferente a evolução
desses indivíduos. Parece haver uma tendência maior ao abandono do uso de álcool
e drogas entre os pacientes que somente abusam delas, do que naqueles que
apresentam quadros de dependência. Isto, mesmo apesar das evidências de que a
prevalência de transtornos mentais por uso de substâncias psicoativas não seja
muito variável entre uma população geral de pacientes durante a vida.( ZALESKI, M.
et. al., 2006).

Baseado nisso, surge a ideia dos Projetos de Extensão, definidas como
associações civis e científicas, nas quais se busca aprofundar temas em uma
determinada área por meio de atividades que se orientam segundo os princípios do
tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão. A criação do Projeto de Extensão
Álcool: informar para conscientizar e prevenir se faz necessária em virtude da
necessidade de se articular as atividades acadêmicas desenvolvidas nas Disciplinas
de Clínica no Curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri.
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Durante o ano de 2016 serão desenvolvidas atividades em educação em
saúde para à população atendida pelo Ambulatório de Gastroenterologia da
Faculdade de Medicina da UFCA , Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão e
Posto Centro I e II (Unidade Mista). Serão desenvolvidos encontros uma vez por
mês em cada Centro de Saúde, ou seja, contemplaremos em cada semana uma
todas as localidades, havendo rodízio de estudantes . Cada encontro terá 2h de
duração, essa ação será realizada no espaço físico de cada Centro. Com isso, além
da comunidade convidada para o evento, também estarão presentes os pacientes
que aguardam a sua consulta pelo profissional de saúde. Dessa forma, espera-se
otimizar o tempo de espera dessas pessoas com conhecimentos importantes à
garantia de sua saúde. Serão utilizados recursos áudio visuais como data show,
músicas e dinâmicas ao longo da explanação do tema, para que com isso a
população possa interagir melhor com o Projeto e dessa forma aprender mais sobre
o assunto proposto.
A implantação desse Projeto contribuirá nas atividades acadêmicas, uma vez
que auxilia na formação ampla e ética do estudante de Medicina e leva em
consideração as diversas afecções encontradas na sociedade. Sob a perspectiva
social, o Projeto pretende atuar no processo educativo, cultural e científico de forma
indissociável, tornando viável a relação transformadora entre a Universidade e a
sociedade.

ENCONTROS DIALÓGICOS SOBRE PROMOÇÃO DO ENVELHECIMENTO
SAUDÁVEL
O presente projeto de extensão tem como objetivo geral realizar encontros
dialógicos com os idosos atendidos no Centro de Referência do Idoso na cidade de
Juazeiro do Norte-CE, acerca da promoção do envelhecimento saudável. Será
desenvolvido para os idosos atendidos no Centro de Referência do Idoso do
município de Juazeiro do Norte – Ceará. Espera-se que os idosos tornem-se mais
cônscios dos mecanismos fisiopatológicos psíquicos e orgânicos aos quais estão
submetidos, e das formas mais eficazes de prevenção de agravos e promoção de
práticas saudáveis, tornando-os agentes ativos de sua própria saúde e
multiplicadores de práticas saudáveis na ambiência da terceira idade. Acrescentamse como metas, as novas parcerias, como a da UFCA com o CRI; a promoção do
fortalecimento do vínculo entre idosos, alunos e profissionais do CRI; da integração
entre ensino, pesquisa, extensão e cultura mediante ações extensionistas; auxiliando
assim, na formação dos acadêmicos de medicina envolvidos.
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GRUPO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO CARIRI – GDRS

O presente programa está direcionado para os segmentos mais pobres da
agricultura familiar nos municípios das regiões de Inhamuns, Cariri, Alto e médio
Jaguaribe. A escolha das regiões se deu em função dos baixos índices de
desenvolvimento municipais (IDM). A metodologia a ser utilizada é a integração
universidade – comunidade com ações voluntárias do Grupo de pesquisa e extensão
em desenvolvimento rural sustentável do curso de Agronomia da UFCA em parceria
com as respectivas prefeituras municipais. Visa contribuir para o intercâmbio de
conhecimentos entre instituições de ensino, governos locais e comunidades
carentes, na realização de diagnósticos socioeconômico-ambientais, formulação de
soluções para os problemas e necessidades detectados, realização de cursos,
oficinas, palestras, projetos, captar recursos para implantar unidades produtivas,
realizar a integração das diversas áreas da cadeia produtiva para garantir uma
regularidade na renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida dos
envolvidos. Possibilitar aos estudantes extensionistas da UFCA a oportunidade de
uma melhor formação profissional e humanitária.

PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA COMUNIDADE
As alterações nas taxas de glicemia, colesterol e triglicerídeos devido,
principalmente, a hábitos de vida pouco saudáveis servem de base patológica para
vários problemas cardiovasculares. O Projeto de Extensão Prevenção de Doenças
Cardiovasculares na comunidade realizará suas atividades no período de março à
dezembro de 2016 no formato de palestras educativas nas dependências do Centro
de Atenção à Pessoa Idosa, Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, Centro de
Apoio à Saúde da Família e Posto Centro I e II no município de Barbalha.
Mostraremos à população assistida pelos Centros de Saúde como prevenir as
principais doenças cardiovasculares e os seus fatores de risco, além de orientar
acerca da necessidade de mudanças nos hábitos de vida como importante
ferramenta não só na prevenção de doenças, mas também no seu tratamento.
Realizaremos grandes ações em saúde nas praças e avenidas do município de
Barbalha a fim de triar os pacientes com fatores de risco para doenças cardíacas e
encaminhá-los à Atenção Primária em Saúde. Como fruto do empenho dos
acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Cariri na promoção da saúde,
esperamos que grande número de pessoas estejam conscientes dos fatores de risco
envolvidos na gênese das doenças cardiovasculares e com isso possam difundir o
conhecimento adquirido nas palestras, dinâmicas e ações em saúde à sua casa e à
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sua comunidade, bem como colocá-lo em prática. A realização dessas atividades
será capaz de estimular a socialização e as mudanças nos hábitos de vida dessa
população, possibilitando dessa forma uma melhora da sua qualidade de vida
através de informações e cuidado. O Projeto de Extensão Prevenção de Doenças
Cardiovasculares na Comunidade representa uma oportunidade singular para a
aproximação do acadêmico com a comunidade e para o desenvolvimento de
atividades extracurriculares, direcionadas para a educação médica e para a
pesquisa científica, além de ser um modelo de ação social.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO TRABALHO, RENDA E ECONOMIA
SOLIDÁRIA
O PIE Trabalho, Renda e Economia Solidária se propõe a ser um espaço de
articulação entre a universidade e outros atores públicos, privados e societais em
torno da viabilização de estratégias geração de renda baseadas no trabalho coletivo
e na solidariedade, contribuindo para o desenvolvimento local. O objetivo principal
deste PIE é a criação e implementação do Centro Público de Trabalho, Renda e
Economia Solidária do Cariri, que funcionará como espaço multifuncional destinado
a articular oportunidades de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo
e renda, por meio de atividades de comercialização, formação, assessoria e
organização das iniciativas locais.

Juazeiro do Norte-CE, 05 de abril de 2016.
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