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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 a 

edição XII do Projeto de Extensão Rural Educação em Saúde – PERES. 

 

1. Do Objetivo do Projeto 

Promover o acesso à informação, prevenção e promoção à saúde, educação, cultura e às 

noções de cidadania para o desenvolvimento social da população do município de Lagoa do 

Sítio - PI, estimulando a participação cidadã como estratégia de mudança e autonomia. 

2. Das Inscrições 

Período: 26 a 30 de Agosto de 2019. 

Local: NUAPE 

Documento:  

- Plano de ação a ser desenvolvido pelo acadêmico no município; 

- Ficha de inscrição;   

- Foto de identificação; 

- Dois quilos de alimentos não perecíveis. 

Os alimentos arrecadados serão doados a comunidade do assentamento Arizona localizado 

no município de Lagoa do Sitio – Piauí no período da realização do projeto.  

 

3. Dos Cursos 

Todos os cursos do UNIFSA. 

 



4. Das vagas 

Serão oferecidas 15 vagas.  

OBS: Os acadêmicos que participaram das edições anteriores do PERES não poderão 

concorrer a esse edital de seleção. 

 

5. Do Público Alvo do projeto Canudos: 

- População do município de Lagoa do Sítio. . 

- Professores da rede pública de ensino. 

- Agricultores. 

- Micro empresário da região de Lagoa do Sítio. 

- Grupos de risco para drogas e DST/AIDS. 

- Idosos. 

- Crianças surdas. 

-Grupo Hiperdia da Estratégia da Saúde da Família – ESF de Lagoa do Sítio. 

- Adolescentes.  

- Agentes Comunitários de Saúde – ACS. 

- Gestores municipais. 

- Atletas dos times masculino e feminino de futebol de Lagoa do Sítio. 

- Criadores de caprino. 

- Empregados de farmácias privadas e municipal de Lagoa do Sítio.  

- Outros. 

 

6. Da Seleção 

 Primeira Fase: Plano de Ação - Caráter eliminatório  

- Seleção dos trinta melhores planos de ação a serem desenvolvidos no município de Lagoa 

do Sítio- PI. A seleção será feita por uma comissão composta por três membros: 

- Os dois professores coordenadores do Projeto. 

- Um membro do Núcleo de Apoio Pedagógico - NUAPE do UNIFSA. 

a) O plano de ação deve conter: ação a ser desenvolvida, metodologia a ser aplicada para o 

desenvolvimento da ação, o público alvo, carga horária e resultado esperado. 

 Obs: Segue o modelo do plano de ação nos anexos do edital. 

b) Será levada em consideração a viabilidade, criatividade, originalidade das ações a serem 

desenvolvidos no Projeto Peres.  



O resultado da primeira fase será no dia 02 de Setembro de 2019 às 12h no mural do 

NUAPE. 

 

Segunda Fase - Caráter eliminatório  

- Entrevista com o (a) autor (a) dos vinte e cinco melhores planos de ação:  

Dia: 06 de Setembro de 2019. 

Horário: 16h30  

Local:  Laboratório de Semiologia 

A entrevista será realizada pelos dois professores coordenadores do Projeto PERES e um 

membro do NUAPE.  

O candidato que não comparecer a entrevista estará eliminado do processo seletivo.  

 

7. Dos resultados 

O resultado do processo seletivo será no dia 09 de Setembro de 2019 em cartaz afixado no 

mural do NUAPE. 

 8. Da Realização do projeto 

Período: o projeto será realizado de 26 a 29 de Setembro de 2019. 

Local: Assentamento Arizona zona rural de Lagoa do Sítio – PI. 

Horário de trabalho: 07h às 22h    

Carga horária: 40 h 

 

9. Da Certificação 

O estudante que obtiver frequência igual ou superior 90% da carga horária do projeto e que 

desenvolver um artigo acadêmico a respeito do Projeto PERES e enviar para evento 

científico ou revista, receberá certificado de participação pelo Centro Universitário Santo 

Agostinho. 

 

10. Das disposições gerais e transitórias. 

Os estudantes selecionados deverão:  

- Comparecer às reuniões de planejamento do projeto.  

- Pagar uma taxa única no valor de R$ 50,00 para o pagamento da alimentação e 

hospedagem durante a realização do projeto no município de Lagoa do Sítio.  



O extensionista que não comparecer às reuniões de elaboração do projeto será 

automaticamente substituído pelo aprovado classificado seguindo-se a ordem de 

classificação. 

- Portar sempre o crachá do projeto. 

- Usar sempre a camiseta do projeto durante as atividades da operação. 

- Cumprir fielmente os horários estabelecidos, evitando transtorno para os demais membros 

da equipe. 

- Zelar pelo material que lhe for confiado. 

- Manter-se sempre junto ao grupo, não se isolar. 

- Ser solidário com os integrantes da equipe. 

- Respeitar os costumes, hábitos, tradições e crenças da comunidade. 

- Não fazer promessas a comunidade que não possa cumprir. 

- Manter as discussões particulares, ou de ordem técnica, nos limites do grupo. 

- Fazer prevalecer o interesse coletivo sobre o individual. 

- Assinar os termos de compromisso do Projeto PERES. 

- Assinar o seguro para o Projeto no NUAPE. 

O descumprimento de qualquer um desses deveres pode gerar desligamento do 

extensionista em qualquer momento do desenvolvimento do projeto 

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

Santo Agostinho- UNIFSA. 

 

 

 

Teresina, 23 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

 
 

 

_____________________________________________ 

Antonieta Lira e Silva 

Pró-Reitora de Ensino 

 

 



 

 

 

 

Ficha de Inscrição para o Projeto PERES 2019. 

 

1- Dados pessoais: 

NOME:  

IDADE:  

CURSO:  

PERÍODO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

 

2- Experiências profissionais  

2.1- Já participou de algum projeto de extensão antes? (   ) Não  

             (   ) Sim .Qual ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2- Já estagiou ou trabalhou em alguma empresa? (   ) Não  

             (   ) Sim .Qual ? 

__________________________________________________________ 

2.3- Fala algum idioma ? (   ) Não  

             (   ) Sim .Qual ? 

___________________________________________________________  

2.4- Canta, dança ou toca algum instrumento musical? (   ) Não  

             (   ) Sim .Qual ? 

FOTO 



___________________________________________________________ 

 2.5 Possui uma segunda formação técnica ou universitária? (   ) Não  

             (   ) Sim .Qual ?________________________________________________ 

2.6. Já fez algum trabalho voluntário antes?(   ) Não  (   ) Sim  Qual 

?_________________________________________________________________ 

2.7 .  Possui alguma doença crônica, alergia , doença cardíaca ou respiratória ? (   ) 

Não  (   ) Sim  Qual ?_________________________________________________ 

3.Por qual motivo você quer fazer parte da equipe do UNIFSA no Projeto PERES 

2019? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Modelo do Projeto 

A ação: Indicar a ação a ser desenvolvida pelo acadêmico. Ex: 

Curso, palestra, roda de conversa, feira de ciência... 

Metodologia: Descrever a estratégia, método, regras de como vai 

desenvolver sua ação. Ex: aula expositiva, roda de 

conversa programa de rádio .. 

Público Alvo: Segmento da sociedade que queira trabalhar. Ex: 

criadores de bode, funcionário público, professores... 

Carga Horária: O tempo que você precisa para desenvolver a ação: 

Ex: 5 h, 10 h, 30h 

Resultados 

Esperados: 

O que você espera alcançar com a sua ação.  Ex: 

Diminuir o consumo de maconha entre os 

adolescentes, aumentar a autoestima dos professores 

municipais ... 

 


