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PROJETO DE EXTENSÃO  
 

 
O Programa de Extensão do Centro Universitário Santo Agostinho, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que se encontram abertas as inscrições para a seleção de participantes 
do PROJETO DE EXTENSÃO UM OLHAR SOBRE A DIVERSIDADE: DISCUTINDO 
CORPO, SEXO E GÊNERO NO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO. 
 
1. DO OBJETIVO DO PROJETO: 
Contribuir para a formação acadêmica pautada nos princípios humanistas e no respeito à 

diversidade, combatendo todas as formas de violências sofridas pelas mulheres, minorias 

étnico-raciais e pessoas LGBTQI+ 

 
2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 
Em 2019, o projeto ocorrerá em dois semestres contíguos, a começar, dia 4 de fevereiro, 
data do lançamento do Edital Seleção de extensionistas, até o dia 30 de novembro de 2019. 
 
3 LOCAL DE EXECUÇÃO: 
Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA  
 
4 CARGA HORÁRIA DO PROJETO:  
120 horas, conforme especificação no item 13 deste edital. 
 
5 PÚBLICO ALVO: Discentes, egressos, alunos de Pós-Graduação e docentes do UNIFSA, 
e demais interessados da comunidade. 

 
6 CURSOS ENVOLVIDOS: todos os cursos da instituição. 
 
7 PROFESSORA RESPONSAVEL PELO PROJETO: 
 Profª.  Ma. Ana Kelma Cunha Gallas 
  
8 OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS QUANTO AO PÚBLICO-ALVO: 
São ofertadas 50 vagas, sendo distribuídas para os distintos públicos: 
 
 
 



PÚBLICO INTERNO (UNIFSA): 
o Docentes: 02 vagas. 
o Bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC): 04 vagas. 
o Alunos graduação/não bolsistas: 37 vagas. 
o Alunos pós-graduação/egressos UNIFSA: 05 vagas. 
 
PÚBLICO EXTERNO (comunidade): 02 vagas. 
As vagas não preenchidas serão destinadas a outros(as) candidatos(as) classificados(as), na 
sequência da ordem classificação por produção acadêmica. 
 
 

9 DAS INSCRIÇÕES 
Período:  4 a 14 de fevereiro de 2018 
Local: NUAPE (Núcleo de Apoio Pedagógico, prédio sede UNIFSA) 
Horário: 8h às 21h  
Inscrição social: 1 livro científico, didático ou paradidático (a serem doados a uma biblioteca 
do bairro São Pedro). A ser entregue no NUCOM (na sequência do ato da inscrição). 
 
9.1 DOCUMENTOS:  
 

 Formulário de inscrição – preencher online (site unifsa), trazer impresso e assinado.  

 Discentes: 

 Comprovante de Matrícula, atualizado (Academus Online).  

 Histórico Escolar discente, referente à graduação, sendo exigido rendimento 
acadêmico igual e superior a 7,5 para efetivar participação.  

 Currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (até a data limite do 
final das inscrições para este projeto), 18 de fevereiro.  

 Carta de Intenções (interesse acadêmico no projeto). Anexar. 
Egressos, alunos de Pós-Graduação, Docentes, Comunidade: 

 Currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq (até a data limite do 
final das inscrições para este projeto), 18 de fevereiro.  

 Carta de Intenções (Determinar interesse acadêmico e profissional no projeto, 
fundamentado na sua trajetória profissional e/ou acadêmica). Anexar. 

 
 
10 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA EXTENSÃO “UM OLHAR SOBRE A DIVERSIDADE”: 

 A seleção será feita por meio de consulta do Currículo Lattes do(a) candidato(a) à 

vaga. A quantificação da produção científica dos(as) mesmos(as) será feita conforme os 

critérios da tabela abaixo, por meio da qual, se constituirá um ranking de candidatos(as), 

por ordem decrescente de pontuação. O procedimento visa selecionar os(as) 

candidatos(as) com o perfil mais adequado aos objetivos propostos pelo projeto em 2019.  

 As documentações comprobatórias correspondentes aos itens indicados no Currículo 

Lattes devem ser entregues pelo selecionado, no dia da primeira reunião do Projeto, em 

fevereiro (data a confirmar).  

 

 



 
 
10.1 TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 
 

TABELA DE QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

Participação em atividades de Extensão – Curta duração 
(cursos, palestras, encontros, conferências, mostras etc) 

2 pontos cada 

Participação em atividades de Extensão – Média duração 
(2 a 5 meses) 

5 pontos cada 

Participação em atividades de Extensão – Longa duração 
(6 a 12 meses +) 

10 pontos cada 

Monitor ou membro de equipe de Organização de eventos 5 pontos cada 

Apresentação de trabalhos em eventos  5 pontos cada 

Participação em atividades de Iniciação Científica (PIBIC, 
PIVIC) ou de iniciação à Docência (Monitoria de disciplina). 

10 pontos cada. 

Publicação em anais de eventos: resumo simples. 10 pontos cada. 

Publicação em anais de eventos: resumo expandido. 15 pontos cada 

Publicação em anais de eventos: trabalho completo. 20 pontos cada. 

Publicação em periódicos científicos Qualis/Capes ou como 
capítulos de livros. 

50 pontos cada 

Pertencer a grupo(s) do Diretório de Grupos de Pesquisa do 
CNPq. 

20 pontos cada. 

Rendimento acadêmico (exigido rendimento acadêmico igual 
ou superior a 7,5). Somente discentes. 

Critério de desempate 

 
 
10.2 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PARTICIPAÇÃO E À CERTIFICAÇÃO NA 
EXTENSÃO “UM OLHAR SOBRE A DIVERSIDADE”: 
 

Contribuir para a execução do plano de atividades do Projeto de Extensão Projeto de 

Extensão “Um Olhar Sobre A Diversidade: discutindo as questões de Corpo, Sexo 

e Gênero no espaço universitário” em 2019, que compreende:  

 Apresentar disponibilidade de, no mínimo, 02 (duas) horas, por semana, para o 

cumprimento do plano de atividades do referido projeto de extensão.  

 Participar das Reuniões do Projeto de Extensão, uma vez por semana (das 17h30 às 

18h30), em data a ser deliberada coletivamente, nas dependências do UNIFSA, sob 

supervisão direta da coordenadora do projeto. As reuniões atendem aos seguintes 

objetivos:  

a) Discutir textos acadêmicos, relacionados às áreas de atuação profissional do discente 

e/ou profissional, em perspectiva transdisciplinar;  

b) Deliberar sobre a produção de trabalhos acadêmicos, norteados pelas categorias 

analíticas e linhas de pesquisa elegidas;  

c) Seguir o cronograma de atividades do projeto, como a organização dos eventos 

programados. 

 

 



 
11 RESULTADO DA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES 
 

Dia 18 de fevereiro – Resultado da Seleção dos Extensionistas. 

Dia 20 de fevereiro – Reunião Obrigatória dos selecionados – Sala 202, 17h30 às 18h30 

(Prédio Sede). 

 
12 DA REALIZAÇÃO 
 

Período: 20 de fevereiro a 30 de novembro de 2019 
Local: Centro Universitário Santo Agostinho 
Horário: 17h30 às 18h30, semanalmente, na sala 202, e nos dias de evento, conforme projeto. 
Carga horária máxima: 120 h/a 
 
13 DA CERTIFICAÇÃO 
 

 A certificação será proporcional ao número de presenças nas atividades do projeto.  
 Os extensionistas terão sua presença registrada em cada atividade, bem como, o 

seu desempenho nos seguintes campos:  
 Presença/participação nas reuniões e eventos organizados pelo projeto;  
 Participação na organização de Eventos; 
 Produção Acadêmica-científica relacionada ao projeto. 

 Os(as) participantes selecionados(as) devem ter uma frequência mínima obrigatória 
de 50% da carga-horária total do projeto de 120 h/a para ter direito à certificação. 

 Os(as) participantes que estiverem ausentes, cinco vezes seguida, nas reuniões 
regulares e/ou nas atividades programadas, serão desligados(as) da extensão, sem 
direito à certificação, e substituídos(as) por outros(as) candidatos(as), conforme a 
ordem de classificação. 

 

 
14 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS. 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino do Centro Universitário Santo 

Agostinho - UNIFSA. 

 
Teresina, 04_de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Antonieta Lira e Silva 
Pró-Reitora de Ensino  


