
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO – UNIFSA 

PRÓ - REITORIA DE ENSINO 

NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO – NUAPE 

PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL DE EXTENSÃO  17 /2019.1 

 

PROJETO DE EXTENSÃO  

 

O Centro Universitário Santo Agostinho no uso de suas atribuições legais torna público que 

se encontram abertas as inscrições para a seleção de estudantes extensionistas para o 

projeto de extensão XII SEMANA DO MEIO AMBIENTE: O PAPEL DO ENSINO SUPERIOR 

NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

1. Do Objetivo do Projeto 

Gerar debates interdisciplinares relacionados ao meio ambiente contribuindo para a formação 

de uma consciência ambiental e da responsabilidade socioambiental de alunos, professores, 

colaboradores e o público em geral do UNIFSA. 

2. Das Inscrições 

 

Poderão se inscrever, gratuitamente, alunos de todos os cursos de graduação do UNIFSA, 

que esteja devidamente matriculado em qualquer período.  

As inscrições acontecerão conforme descrito abaixo:  

 

Período: 13, 14 e 15  de maio de 2019 

Local: NUAPE 

Horário: 08 às 21 horas 

Documentos: cópia do histórico acadêmico 

 

3. Das vagas 

 

Serão oferecidas 30 vagas para os extensionistas, sendo 10 vagas para o turno manhã; 10 

vagas para o turno tarde e 10 vagas para o turno da noite.  

 

4. Da Seleção 

 

Análise do Histórico Acadêmico considerando a distribuição das vagas já especificadas, por 

ordem crescente do rendimento acadêmico, da maior nota para a menor, levando em 

consideração os períodos cursados.  

Todas as inscrições serão agrupadas por período. Dentro de cada período, os inscritos com 

maior nota no histórico escolar preencherão as vagas.  



5. Das atribuições dos Monitores 

 

 Estar devidamente matriculado(a)s em um dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação da Faculdade Santo Agostinho;  

 Ter disponibilidade para participar das reuniões e atividades preparatórias para a XII 

Semana de Meio Ambiente do UNIFSA; 

 Estar disponível integralmente no período de realização do evento, dos dias 28 a 30 

de maio de 2019 no turno escolhido pelo candidato;  

  Participar ativamente do processo de organização e execução do evento;  

 Responsabilidade no cumprimento das ações requisitadas, dentro dos prazos 

solicitados; 

  Senso crítico para discutir e propor soluções pertinentes à experiência da monitoria. 

 Conhecimento em recursos audiovisuais, redes sociais e outros recursos tecnológicos, 

bem como habilidade para o trabalho em equipe. 

 

6. Da Certificação 

 

O estudante que obtiver freqüência igual ou superior 75% receberá certificado como 

extensionista de Projeto de Extensão emitido pelo NUAPE do Centro Universitário Santo 

Agostinho, com carga horária de 40h. 

 

 

7. Das disposições gerais e transitórias. 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró – Reitoria de Ensino do Centro Universitário 

Santo Agostinho. 

 
 
 

Teresina, 13 de maio de 2019. 
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