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EDITAL DC/BP 13/2020 

ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
ALUNOS PARA OS PROJETOS DE EXTENSÃO 
DO PROGRAMA SAÚDE NA COMUNIDADE 
ESF/USF.

A Diretora do Câmpus Bragança Paulista da 
Universidade São Francisco, no uso de suas 
atribuições, baixa o seguinte 

E D I T A L 

Art. 1º Ficam abertas, no período de 27 de fevereiro a 6 de março de 2020, inscrições para 

participar dos Projetos de Extensão desenvolvidos no Programa de Extensão Saúde na 

Comunidade – ESF/USF, em caráter voluntário, aos alunos extensionistas matriculados nos cursos 

relacionados no quadro anexo e que tenham cursado, com aprovação, a disciplina Saúde Pública.  

§ 1º A relação dos projetos de extensão, o número de vagas, os cursos participantes e os links para 

a inscrição constam do quadro anexo. 

§ 2º As inscrições devem ser realizadas, inserindo o nome e RA, através do link disponibilizado no 

quadro anexo.

§ 3º O aluno interessado deverá cumprir a carga horária semanal nos dias da semana determinados 

em acordo com o projeto de extensão preterido conforme quadro, na Unidade-Escola Estratégia de 

Saúde da Família São Francisco de Assis. 

Art. 2º A seleção do aluno será realizada por meio do Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

(CRA), semestre de matrícula, prova e/ou entrevista durante a semana de 9 a 13 de março de 2020.

§ 1º Os candidatos inscritos receberão um e-mail do docente responsável pelo projeto com a data 

e horário das entrevistas, em caso de dúvida poderão entrar em contato com a professora 

responsável Karina Magrini Carneiro Mendes pelo endereço karina.mendes@usf.edu.br. 

§ 2º Se não houver lista de espera ou interesse dos alunos pré-selecionados, um novo edital será 

aberto para preenchimento das vagas. 

Art. 3º O resultado do processo seletivo será divulgado por e-mail aos alunos no dia 14 de março 

de 2020.

Parágrafo único. O projeto de extensão tem início previsto para 16 de março e término em 26 de 

junho de 2020.
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Art. 4º Casos omissos serão resolvidos pela Direção de Câmpus ouvidas as coordenações de 

Cursos.

Art. 5º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos.

Publique-se.

Bragança Paulista, 27 de fevereiro de 2020.

Patrícia Teixeira Costa 
Diretora de Câmpus – Bragança Paulista 
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Anexo ao Edital DC/BP 13/2020 
 
 

PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

1. Arte faz Saúde 

Medicina 1 

3° 
Quarta-feira 

9h – 11h 
13h – 15h 

Profa. Karina 
Magrini C. 
Mendes 

Promover espaço de convívio 
social, educação e saúde para as 
crianças do território da ESF São 
Francisco, através de ações de 
cidadania e prática conceitual 
dos discentes da universidade. 

As atividades terão como base a 
realização de jogos e brincadeiras da 
cultura infantil para atrair e motivar as 
crianças a permanecerem no projeto e 
por meio destas ações, as orientações de 
prevenção e promoção da saúde da 
criança serão realizadas em acordo com 
as políticas públicas nacionais e 
demandas locais. Aulas de ballet para 
crianças de 9 a 13 anos. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58285  

Enfermagem 1 
Fisioterapia 1 
Farmácia 1 
Biomedicina 1 

Psicologia 1 
Pedagogia 1 
Nutrição 1 
Odontologia 1 
Educação Física 1 

2. Força Mulher 

Medicina 1 

3° 
Segunda-

feira 
15h – 17h 

Profa. Karina 
Magrini C. 
Mendes 

Promover espaço de apoio 
psicossocial às mulheres vítimas 
de violência doméstica, física ou 
sexual, residentes do território e 
arredores da ESF São Francisco. 
Ao aluno provocar o movimento 
de ação e cidadania, 
concomitante à sua área de 
estudo e atuação prática. 

Oficinas para o esclarecimento sobre o 
que é a violência contra a mulher (com 
base nos documentos normativos oficiais 
como leis, políticas públicas de proteção 
e prevenção). 
Dinâmicas que esclareçam à população 
beneficiária deste projeto o 
encaminhamento dentro de sistema de 
garantia de direitos existente no 
Município, na região e no Brasil. 
Sugerir as mulheres atendidas a criação 
de um “grupo de apoio” que respeite às 
prerrogativas de sigilo no atendimento. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58286 

Enfermagem 1 

Fisioterapia 1 

Farmácia 1 

Biomedicina 1 

Psicologia 2 

Nutrição 1 

Odontologia 1 

Direito 2 
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PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

3. Horta 
Comunitária 

Medicina 1 

3° 
Segunda-

feira 
14h – 16h 

Prof. Alison 
Douglas da Silva 

Visa propiciar aos pacientes da 
ESF São Francisco uma 
atividade auxiliar em seu 
tratamento, ofertar espaço de 
convívio social e uma fonte de 
alimentação de qualidade para 
estes, em sua maioria carentes, 
e suas famílias. Aos discentes 
estima-se o fomento ao convívio 
com pacientes no âmbito da 
saúde mental, trato e manejo dos 
atendimentos, valorização do 
convívio social e terapias 
auxiliares. 

Manutenção da horta terapêutica, 
através de grupo de convivência, 
orientação nutricional. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58287 

Enfermagem 1 

Fisioterapia 1 

Farmácia 1 

Biomedicina 1 

Psicologia 1 

Nutrição 1 

Odontologia 1 

4. Saúde e 
Habitação 

Engenharia Civil 2 

5° 
Segunda-

feira 
15h – 17h 

Prof. Roberto 
Antonio de Lima 

Capacitar os alunos a analisar e 
implementar os conceitos da 
manutenção predial, por meio de 
assessoria aos síndicos e 
lideranças de bairro dos 
conjuntos habitacionais inseridos 
no território da Unidade Escola. 

Após a apresentação da proposta e 
cronograma a equipe de projeto irá visitar 
o condomínio, acompanhada do síndico 
ou responsável, iniciar o relatório e 
apresentar em reunião na semana 
próxima, onde, em conjunto com o 
síndico ou responsável, elaborarão o 
plano de possíveis ações para o 
condomínio. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58288 

Arquitetura e 
Urbanismo 1 

5. Imunização em 
Foco 

Medicina 1 

6° Sexta-feira 
15h – 17h 

Profa. Karina 
Magrini C. 
Mendes 

Desenvolver habilidades e 
competências necessárias para 
a boa gestão e atuação em sala 
de vacina. 

Monitoramento vacinal; Busca Ativa aos 
faltosos; Práticas educativas; Análise da 
cobertura vacinal; Gestão de estoque e 
armazenamento de imunobiológicos; 
Rotinas nas salas de vacina; Manuseio e 
administração de imunobiológicos; 
Alimentação do SIPNI/ESUS 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58289 

Enfermagem 1 

Farmácia 1 

Biomedicina 1 
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PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

6. Tabagismo 

Medicina 1 

3° Quarta-feira 
14h – 16h 

Prof. Eli Cristiano 
de Meneses 

Promover ações de educação e 
informação, assim como o 
tratamento para a cessação do 
tabagismo aos pacientes da 
Unidade Escola. 

Realização de grupos de orientação e 
acompanhamento para a cessão do 
tabagismo 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58290 

Enfermage
m 1 

Fisioterapia 1 
Farmácia 1 

Biomedicina 1 
Psicologia 1 
Nutrição 1 
Odontologia 1 

7. Educação Financeira 
na Comunidade 

Administraç
ão 3 1° a definir 

Profs. Alexsandro 
Gonçalves 

Salgado e Kelly 
Elaine dos Santos 

Oliveira 

Integrar a comunidade 
universitária (alunos de 
graduação e docentes) e a 
sociedade local. 
Ao aluno aprender a interpretar a 
realidade local, estimular o 
desenvolvimento de 
conhecimento, aptidão e 
habilidades, para formação de 
indivíduos críticos, preparados 
para administrar as suas 
finanças e promover a educação 
financeira à outros de maneira 
eficaz e solidária. 

As reuniões serão quinzenais, nos 
salões de festas dos condomínios, após 
divulgação prévia. 
Baseadas nos seguintes temas: 
Orçamento Familiar: explicar como as 
pessoas devem controlar as despesas 
de casa, incentivando a participação de 
todos os membros da família e ainda 
ajudando a estabelecer metas, como a 
compra de um carro ou de uma casa. 
Lidando com Dinheiro: ensinar conceitos 
básicos de economia, como inflação e 
juros, explicar a diferença entre o juro 
"bom", de uma aplicação financeira, e o 
juro "ruim", como o do rotativo do cartão 
de crédito. 
Negociação e Direitos do Consumidor: 
ensinar a pechinchar nas compras, saber 
negociar salários, entender a importância 
de um contrato e como exigir seus 
direitos. 
Aos síndicos de cada condomínio, será 
ofertada uma assessoria para 
organização das finanças do Conjunto 
Habitacional, nas datas posteriores ao 
evento aberto ao público. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58291 
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PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

8. Pré-Natal Ideal 

Medicina 1 

6° Quinta-feira 
13h – 15h 

Mayra Caleffi 
Pereira 

Ofertar uma abordagem 
inovadora na área materno-
infantil com desenvolvimento de 
estratégias pedagógicas numa 
perspectiva comunitária. Ao 
aluno provocar o movimento de 
ação e cidadania, concomitante 
à sua área de estudo e atuação 
prática. 

Realização de ações de promoção de 
saúde coletivas para as gestantes do 
território da ESF 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58292 

Enfermage
m 1 

Fisioterapia 1 
Farmácia 1 

Biomedicina 1 
Psicologia 1 
Nutrição 1 
Odontologia 1 

9. Administração em 
Saúde 

Administraç
ão 3 1° a definir 

Profs. Alexsandro 
Gonçalves 

Salgado e Kelly 
Elaine dos Santos 

Oliveira 

Vivenciar a atuação real em 
decisões estratégicas, 
gerenciais e operacionais de 
uma unidade de saúde. 

Atuarão 1 hora/dia, em dias alternados, 
nos processos gerenciais e organizativos 
da Unidade Escola. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58293 

10. Promoção em 
Saúde Multiprofissional 

Medicina 1 

3° Sexta-feira 
14h – 16h 

Michele Lacerda 
Pereira Ferrer 

Propor ações de promoção de 
saúde no âmbito da Estratégia 
de Saúde da Família, por meio 
de estratégias de 
empoderamento, metodologias 
ativas para educação dialógica 
em saúde e ações intersetoriais. 
Promover eventos e ações de 
promoção e prevenção em 
saúde, assim como fomento à 
participação popular e social nas 
atividades da Estratégia de 
Saúde da Família. 

Planejamento e realização de 
ações/eventos coletivos de Promoção à 
Saúde, em diversas temáticas 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58294 

Enfermage
m 1 

Fisioterapia 1 

Farmácia 1 

Biomedicina 1 

Psicologia 1 

Nutrição 1 

Odontologia 1 
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PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

11. Programa de Saúde 
do Escolar 

Medicina 1 

3° a definir Profa. Lúcia 
Federigh Leme 

Estreitar a relação entre 
Universidade a Secretarias de 
Educação e saúde; Integrar os 
serviços de ensino e pesquisa 
junto ao corpo docente da 
graduação e pós graduação da 
USF e os servidores municipais; 
Possibilitar aos alunos da 
graduação integração ao serviço 
público municipal e 
conhecimento das condições de 
saúde bucal e geral dessa 
parcela da população, atuando 
de forma efetiva em direção as 
suas necessidades, na tentativa 
de se elevar os indicadores de 
saúde. 

Realização de ações de promoção, 
prevenção em saúde, avaliação 
odontológica e antropométrica de pré-
escolares que frequentam as EMEI 
Marisa Valério Pinto com cerca de 200 
crianças do ensino fundamental. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58295 

Enfermagem 1 

Fisioterapia 1 

Farmácia 1 

Biomedicina 1 

Psicologia 1 

Nutrição 1 

Odontologia 1 

12. Agita Saúde 

Medicina 1 

3° Terça-feira 
9h – 11h 

Profa. Heloisa 
Pancotto 

O Projeto de Extensão “Agita 
Saúde” tem como objetivo, 
incentivar população do território 
da ESF São Francisco, Unidade 
Escola, à prática de atividade 
física, através de grupos de 
educação e promoção em 
saúde. 

A equipe será responsável pelo 
planejamento, e realização das 
atividades de promoção e prevenção em 
saúde, e estímulo ao convívio social, 
assim como a realização de atividade 
física, na modalidade que optarem, por 
consenso. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58296 

Enfermagem 1 
Fisioterapia 1 

Farmácia 1 
Biomedicina 1 
Psicologia 1 
Nutrição 1 
Odontologia 1 
Ed Física 2 

13. Tratamento e 
Prevenção de Feridas 

Medicina 1 

8° Sexta-feira 
9h – 11h 

Profa. Raquel 
de Souza 
Colombo 
Aragão 

Disponibilizar a assessoria ao 
tratamento de feridas aos 
profissionais da rede básica de 
saúde de Bragança Paulista, 
assim como prover o tratamento 
e acompanhamento 
multiprofissional de pacientes. 

O projeto se dará na Unidade de Saúde 
ESF São Francisco. Os pacientes serão 
agendados conforme solicitação e 
planejamento da unidade de saúde. A 
assessoria a outros profissionais da rede 
de atenção será realizada através de 
mediação da coordenação da Atenção 
Básica e agendamento prévio, podendo 
acontecer em outra unidade de saúde. 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58297 

Enfermagem 2 

Fisioterapia 1 

Farmácia 1 

Nutrição 1 

Psicologia 1 
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Câmpus Bragança Paulista  Av. São Francisco de Assis, 218 – Cidade Universitária – CEP 12916-900 – (11) 2454-8000 
Câmpus Campinas – Swift  R. Waldemar César da Silveira, 105 – Jd. Cura D'Ars – CEP 13045-510 – (19) 3779-3300 
Câmpus Campinas – Unidade Cambuí R. Cel. Silva Teles, 700, prédio C – Cambuí – CEP 13024-001 – (19) 3344-6900 
Câmpus Itatiba   Av. Sen. Lacerda Franco, 360 – Centro – CEP 13250-400 – (11) 4534-8000  
 

PROJETO CURSO/VAGAS SEM. DIA 
HORA DOCENTE OBJETIVO ATIVIDADES REALIZADAS LINK INSCRIÇÃO 

14. Viver Criança Educação 
Física 8 1° 

Quinta-feira 
2 turmas 
9h – 11h 

14h – 16h 

Profa. Heloisa 
Pancotto 

Desenvolver atividades 
esportivas nas mais diversas 
áreas como meio facilitador para 
desenvolver competências 
físicas, cognitivas e sociais as 
crianças participantes do projeto. 

Orientação e acompanhamento de 
atividades esportivas, na Unidade Escola 
e seu território 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58298 

15. Entre o Bem Viver e 
o Bem Comer: 

Promoção da Saúde e 
Práticas 

Alimentares Saudáveis 

Nutrição 3 3° 
Segunda-

feira 
15h – 17h 

Prof. Alison 
Douglas da 

Silva 

Desenvolvimento de Atividades 
de Educação Alimentar e 
Nutricional, através da 
realização de oficinas teóricas e 
práticas com grupos de diversas 
faixas etárias. 

Formação de grupos de Educação 
Alimentar e Nutricional em todas as fases 
da vida (gestantes, bebês, crianças, 
adolescentes, adultos e idosos) e 
situações dietoterápicas específicas 
(diabetes, hipertensão, colesterol, 
obesidade, transtornos alimentares, 
entre outros). 

https://www.usf.edu.br/apps
/eventos/inscricao/?evento=

58299 
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