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ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE EXTENSÃO: + SAÚDE E CIDADANIA
EDITAL 001/2019-2º - SELEÇÃO PARA PROJETOS DE EXTENSÃO

A Coordenação do Programa de Extensão +Saúde e Cidadania, torna pública a abertura
de Processo Seletivo Simplificado para os Projetos de Extensão dos Cursos da Escola de Ciências
da Saúde: Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Estética e Cosmética, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, sendo
estes: 1) Atenção ä Saúde do Idoso; 2) Atendimento Fonoaudiólogico no âmbito escolar; 3)
Atendimento Fonoaudiólogico ä pacientes neurológicos; 4) Assessoria Técnica em Cantinas; 5)
Beleza de Peso; 6) Comunidade Ativa da Terceira Idade em foco; 7) Comunidade Sorridente; 8)
Educação Ambiental; 9) HOVET informa: Controle de Obesidade e Avaliação Nutricional de Cães
e Gatos, 10) Intervenção do Bem; 11) Na trilha dos direitos, 12) Mova-se; 13) Reabilita Fisio; 14)
Promoção da Segurança do Paciente; 15) Tira a mão seu bobalhão.
O objetivo da seleção se pauta na necessidade em atender a demanda da Extensão
Universitária dos Cursos da Escola de Ciências da Saúde.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, a Extensão na
Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da
pesquisa constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico,
tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior
e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em
articulação permanente com o ensino e a pesquisa.
E considerando o que define os artigos:
Art. 4º As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do
total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer
parte da matriz curricular dos cursos.

2
Art. 8º As atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos
pedagógicos dos cursos, se inserem nas seguintes modalidades: I - programas; II - projetos; III cursos e oficinas; IV - eventos; V - prestação de serviços.
Art. 15 As atividades de extensão devem ter sua proposta, desenvolvimento e
conclusão, devidamente registrados, documentados e analisados, de forma que seja possível
organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados.
2. DURAÇÃO
O presente edital estará em vigência pelo período de 28.08.2019 a 08.09.2019.

3. DA CONCEPÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DE EXTENSÃO

A extensão universitária no Centro Universitário do Norte/Laureate se configura como
um processo educativo-cultural-científico com intuito de articular “o ensino e a pesquisa de
forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. A
extensão da UNINORTE/Laureate objetiva também priorizar “como população alvo, segmentos
excluídos que não têm acesso aos conhecimentos científicos e técnicos necessários para
equacionar problemas que dizem respeito às necessidades básicas para a sobrevivência
humana, assim como as necessidades na esfera da cultura que se mostrem relevantes para a
autonomia e organização desses segmentos”.
Assim, o Programa de Extensão Universitária da Escola de Ciências da Saúde se configura
como processo de inserção dos discentes em ações por meio de projetos, no sentido de
articular teoria e prática, na busca de possibilitar o diálogo com a população manauara com o
objetivo de possibilitar descoberta de alternativas de solução para as problemáticas sociais
identificadas, principalmente, da população em situação de vulnerabilidade social. Para tanto,
são 18 (dezoito) os projetos de Extensão em funcionamento na Escola de Ciências da Saúde,
conforme o quadro abaixo:

PROJETO

1.

Atenção ä Saúde do Idoso

OBJETIVOS

Promover qualidade de vida aos idosos do CAIMI Dr. Paulo Lima e
da Comunidade Mundo Novo.
Contribuir para melhoria da saúde dos idosos do CAIMI Dr.Paulo
Lima;
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Viabilizar exames em análises clínicas com resultados em tempo
hábil;
Realizar avaliação nutricional e orientações dietéticas;
Fonecer orientações de promoção à saúde e prevenção de
doenças;
Proporcionar aos alunos envolvidos diferentes valores de
referência e principais alterações clínicas encontradas na
população idosa.
Proporcionar ao discente de fonoaudiologia a experiência necessária
no atendimento em âmbito educacional.
Identificar as demandas da equipe escolar, dos familiares e dos
alunos, por análise individual ou coletiva;
Elencar aspectos fonoaudiológicos relacionados ao processo
2.
Atendimento
educativo;
Fonoaudiólogico no âmbito
Oferecer suporte às atividades no Atendimento Educacional
escolar.
Especializado (AEE) de acordo com as diretrizes específicas
vigentes do Ministério da Educação;
Sensibilizar a comunidade escolar sobre as propostas a serem
realizadas;
Realizar triagem fonoaudiológica.
Atualizar conhecimentos teóricos e aperfeiçoar a prática clínica
fonoaudiológica com pacientes neurológicos, com ênfase em
avaliação e diagnóstico.
Avaliar aspectos de motricidade orofacial, bem como linguagem de
3. Atendimento
pacientes neurológicos;
Fonoaudiólogico ä pacientes Produzir planejamento terapêutico fonoaudiológico voltado para
neurológicos
pacientes neurológicos;
Promover orientações e encaminhamentos necessários;
Realizar terapia fonoaudiológica na área, associada a outros
tratamentos e discussão em equipe interdisciplinar.

4. Assessoria Técnica em

Cantinas

Realizar atendimento nutricional de alunos e colaboradores do
Centro Universitário do Norte – UNINORTE/Laureate, além de
atender aos encaminhamentos oriundos das clínicas escolas do
Uninorte.
Realizar avaliação nutricional de alunos e colaboradores;
Desenvolver atividades de educação nutricional;
Promover a recuperação e manutenção da saúde por meio da
elaboração de dietas de acordo com o estado nutricional de cada
indivíduo;
Prevenir complicações decorrentes de doenças existentes;
Contribuir com a melhoria nutricional e da saúde da população
assistida;
Proporcionar ao aluno do Curso de Nutrição experiência prática e
interdisciplinar no atendimento ambulatorial, sendo dessa forma
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5. Beleza de Peso

6. Comunidade Ativa da

Terceira Idade em foco

7. Comunidade Sorridente

capaz de interagir com a sociedade por meio da correta aplicação
dos seus conhecimentos de nutrição;
Incentivar o trabalho multiprofissional entre os acadêmicos das
Clínicas de saúde do UNINORTE através dos encaminhamentos dos
pacientes;
Elaborar trabalhos científicos para jornadas acadêmicas e
congressos.
Realizar acompanhamento integrado de nutrição e estética e
acompanhar evolução clínica dos pacientes, bem como, a perda de
peso.
Identificar pacientes em sobrepeso e obesidade (através do IMC);
Identificar pacientes com obesidade visceral (através da medida da
cintura abdominal);
Identificar o perfil metabólico desses pacientes (exames
laboratoriais);
Instituir planejamento dietético adequado;
Implementar planejamento de tratamento estético individualizado;
Padronizar terapêutica de baixo custo.
Avaliar a importância da equipe multidisciplinar no
acompanhamento dos casos;
Avaliar as alterações de exame físico (com redução ou aumento de
medidas), além de exames laboratoriais antes e após a
implementação do programa.
Avaliar os resultados obtidos nos pacientes que participaram das
reuniões ativamente, com poucas faltas, comparando com os
resultados dos pacientes mais ausentes.
Garantir o atendimento socioeducativo a grupos da terceira idade,
assegurando acesso às políticas públicas e cidadania.
Incentivar os idosos a manter em sua rotina atividades sociais,
através do trabalho em grupo;
Proporcionar palestras, campanhas sobre saúde;
Criar atividades que melhoram a qualidade de vida da terceira
idade;
Desenvolver um programa preventivo que não seja baseado na
presença constante do profissional de saúde, buscando envolvimento
da comunidade.
Atender comunidades na Clínica Odontológica do Uninorte
oferencendo tratamento odontológico básico.
Conhecer o perfil epidemiológico de saúde bucal das crianças que
frequentam as palestras e atividades realizadas na comunidade;
Realizar palestras educativas voltadas para as crianças,
adoelescentes, jovens e adultos sobre saúde bucal, dieta inteligente e
higiene corporal.
Atendimento dos comunitários na Clínica Odontológica do Uninorte
realizando tratamentos básicos nas áreas de dentística, prótese,
endodontia, cirurgia e periodontia.
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8. Educação Ambiental

9. HOVET informa; Controle

de Obesidade e Avaliação
Nutricional de Cães e Gatos

10. Intervenção do Bem

11. Na trilha dos direitos

12. Mova-se

Realizar ações educativas que incentive a participação comunitária
ativa, permanente e responsável na proteção, preservação e
conservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a
defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania.
Realização de Palestras sobre a Importância da Preservação de um
Ambiente saudável;
Aplicação de Oficinas e Mini-cursos para estimular a prática dos
3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar);
Realização de Campanhas externas conforme necessidade e
disponibilidade do Projeto.
Desenvolver o Projeto de Cuidados com a alimentação dos animais
atendidos no Hospital veterinário Uninorte – HOVET.
Avaliar os animais no controle de glicemia;
Informar sobre o controle de obesidade;
Instruir tutores sobre os danos à saúde animal causados pela
obesidade;
Explicar os cuidados adequados aos animais domiciliados.
Coordenar a assistência uni profissional e multiprofissional dos
acadêmicos dos cursos da saúde visando qualidade de assistência a
população do Paço da Liberdade em parceria com o Instituto
Amazônia.
Contribuir para a melhoria da saúde da população do paço buscando
assistência social a comunidade vulnerável;
Fornecer orientações à comunidade atendida, de acordo com as
necessidades buscando a prevenção de doenças e promoção de
saúde;
Utilizar o projeto de extensão para desenvolvimento de atividades
na área de educação, saúde, cultura, esporte e lazer.
Realizar ações socio-educativas junto a população em situação de
vulnerabilidade social, tendo como premissa a defesa dos direitos e
a democratização do acesso aos direitos sociais.
Desenvolver práticas educativas e interventivas voltadas às
manifestações da questão social do local;
Democratizar o acesso à informação e aos direitos sociais;
Oferecer atendimento na área de Serviço Social
Realizar avaliações físicas e nutricionais e proporcionar bem estar,
manutenção da saúde e qualidade de vida ao público interno e
externo.
Aplicar técnicas de avaliação física e nutricional de acordo com os
objetivos e perfil do avaliado.
Analisar os resultados da avaliação física.
Elaborar programa de atividade aquática de acordo com os
resultados individuais.
Promover a recuperação e manutenção da saúde por meio da
elaboração de planos alimentares de acordo com o estado
nutricional de cada indivíduo.
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13. Promoção na Segurança
do Paciente

14. Reabilita Fisio

15. Tira a mão seu bobalhão

4.

Promover a disseminação da importância de Cultura de Segurança
do Paciente e promovendo a discussão sobre o tema.
Esclarecer aos acompanhantes sobre o conceito, importância da
segurança do pacientes
Informar sobre a importância do envolvimento do próprio paciente
ou acompanhante
nas ações de cuidado.
Orientar os pacientes/ acompanhantes sobre os cuidados para a
promoção da segurança do paciente.
Desenvolver ações de ensino responsável por meio de assistência
fisioterapêutica prestada a crianças, adultos e idosos, como forma de
promover maior qualidade de vida a essas populações, despertando no
acadêmico interesse por ações de responsabilidade social.
Despertar nos acadêmicos, conhecimento prático de diversas áreas
de atuação da fisioterapia;
Desenvolver nos alunos valores de cidadania e
responsabilidade social;
Transmitir experiência na organização e execução de eventos de
responsabilidade social; 4 - Ampliar a participação de Instituições
externas no que tange à atuação fisitoerapêutica.
Sensibilizar a comunidade escolar, entre: crianças, pais, educadores,
familiares e colaboradores e/ou os responsáveis pela educação das
crianças, para a prevenção contra o abuso sexual infantil.
Realizar palestras e oficinas com foco na prevenção e cuidado à
infância.
Promover ações de saúde mental infantil na escola.
Promover ações de prevenção contra o abuso sexual infantil.
Desenvolver ações de formação dos membros do projeto primando
pela formação comprometida com a qualidade técnica, visão
humanista e postura ético-política;
Produzir textos acadêmicos para sistematizar as ações
desenvolvidas pelo projeto de extensão.

DOS OBJETIVOS DA EXTENSÃO
A partir das ações extensionistas, busca-se o alcance dos seguintes objetivos:

4.1 Intensificar a relação bidirecional entre as IES e a sociedade – integrando agentes públicos
e privados, a partir da articulação de redes e parcerias;
4.2 Estimular a participação da comunidade acadêmica na produção/registro do conhecimento
gerado por meio de atividades de extensão;
4.3 Relacionar todas as ações, projetos, programas e núcleos com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030);
4.4 Estimular o engajamento do corpo docente e discente aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e relacioná-los com as disciplinas que desenvolvem em sala de aula;
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4.5 Promover integração com a Pesquisa, alinhando com o stricto sensu para realização de
pesquisas de avaliação de impacto dos programas, projetos e ações junto às comunidades,
instituições e públicos de interesse;
4.6 Articular as inúmeras atividades de extensão em curso, visando dotá-las de maior sinergia,
amplitude e visibilidade;
4.7 Reconhecer e recompensar os projetos e programas de extensão com maior penetração na
sociedade e nas comunidades do entorno dos campi.
DA PARTICIPAÇÃO:

Atender aos requisitos para as vagas a que concorre e cumprir com todas as determinações
deste edital, atendendo os critérios abaixo descrito.
REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO

O Aluno deverá estar regularmente matriculado.
Possuir Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE) acima de 5,0.
O aluno deverá ter disponibilidade de tempo de acordo com o calendário de atividades do
projeto selecionado.
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser feitas por meio do link https://forms.gle/wGiRebnXVWTkYxhB6
DA SELEÇÃO:
A Seleção discente ocorrerá por meio de análise do histórico escolar será utilizado como critério o
coeficiente de rendimento escolar.
DAS VAGAS:
Item
01
02
03

Projeto

Atenção ä Saúde do Idoso
Atendimento Fonoaudiólogico
na Escola
Atendimento Fonoaudiólogico
ä pacientes neurológicos

04

Assessoria Técnica em
Cantinas

05

Beleza de Peso

06

Comunidade Ativa da Terceira
Idade em foco

Vagas

Curso

Professor
Responsável

16

Biomedicina

Siuhelem Rocha
da Silva

06

Fonoaudiologia

Ivy Roberta Dias

06

Fonoaudiologia

Ivy Roberta Dias

Nutrição

Rita de Cássia da
Mata Bastos

06

22
15

Estética e Cosmética

Paulo Adrian
Assunção da Silva

Psicologia

Silene Souza

8
07

Comunidade Sorridente

08

Educação Ambiental

09

HOVET informa; Controle de
Obesidade e Avaliação
Nutricional de Cães e Gatos

10

Intervenção do Bem

12
20

15
20
25

11

Na trilha dos direitos
20

12

Mova-se

13

Promoção na Segurança do
Paciente

14

Reabilita Fisio

15

Tira a mão seu bobalhão

06
50
30

Thiago Mendes
Lima
Amanda Shirleia
Ciências Biológicas
Boeira
Keila Dayane do
Medicina Veterinária Espírito Santo
Ferreira
Amanda Shirleia
Ciências Biológicas
Boeira
Maria
Francenilda
Serviço Social
Gualberto de
Oliveira
Hector Cris
Educação Física
Colares de
Angelo
Hygor Figueiredo
Farmácia
Ribeiro
Thaiana B.
Fisioterapia
Duarte
Silene
Souza
Psicologia
Odontologia

DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO


Estar regularmente matriculado;



O aluno deverá ter disponibilidade de tempo de acordo com o calendário de atividades
do projeto selecionado.



Coeficiente acima de 5.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
A Coordenação do Programa + Saúde e Cidadania, divulgará o resultado da seleção após o prazo da
inscrição em até 07 dias úteis.

