
  

 

EDITAL DC/BP 15/2022 
 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA VAGAS 
REMANESCENTES PARA SELEÇÃO DE 
ESTUDANTES 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 e considerando o Edital DC/BP 
11/2022, baixa o seguinte 

 

 

E D I T A L 

 

Art. 1.º Ficam abertas, no período de 30 a 31 de março de 2022, inscrições para vagas 

remanescentes para os estudantes extensionistas, em caráter voluntário, para participar dos 

Projetos de Extensão desenvolvidos no PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE NA COMUNIDADE, 

ESF-USF, sendo a relação dos projetos de extensão, o número de vagas, cursos participantes e 

links para a inscrição apresentados em anexo para o estudante que esteja matriculado nos cursos 

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

§ 1.º As inscrições devem ser realizadas pelo respectivo link, conforme quadro anexo, inserindo o 

nome, RA e número do celular.  
 

§ 2.º O estudante interessado deverá cumprir a carga horária semanal nos dias da semana 

determinados em acordo com o projeto de extensão preferido, conforme quadro anexo. 

 

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

(CRA), semestre em que o estudante está inscrito, prova e/ou entrevista no dia 1.º de abril de 2022, 

com horários a serem combinados com o professor responsável pelo Projeto.  
 

Parágrafo único. Os candidatos inscritos deverão fazer contato com o professor responsável, 

Ricardo de Almeida, pelo e-mail ricardo.dealmeida@usf.edu.br, para informações posteriores. 

 

Art. 3.º O resultado do processo seletivo será divulgado por e-mail aos estudantes no dia 1.º de 

abril de 2022, e posterior publicação pelo site. 
 

Parágrafo único. O projeto de extensão tem início previsto para 4 de abril de 2022 e término em 28 

de junho de 2022. 

 

mailto:karina.mendes@usf.edu.br


  

 

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

Cursos. 

 

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

efeitos. 

Publique-se. 

 

Bragança Paulista, SP, 29 de março de 2022. 

 

 

Patrícia Teixeira Costa 
Diretora de Câmpus – Bragança Paulista 

 
 



  

 

Anexo ao Edital DC/BP 15/2022 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 30 a 31 de março de 2022 

PERÍODO DE ENTREVISTAS E SELEÇÃO: A seleção será realizada no dia 1.º de abril de 2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 4 de abril de 2022 

FINAL DAS ATIVIDADES: Atividades presenciais (vinculadas a estágios): 28 de junho de 2022 

PROJETO CURSO 
ESTUDANTES/ 

SEM. 
DOCENTE 

RESPONSÁVEL 
ATUAÇÃO OBJETIVO 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

LINK 
INSCRIÇÃO 

PERÍODO DE 
ATIVIDADES 

HORÁRIO CERTIFICADO 

1 – Projeto 

de 

Extensão 

Saúde e 

Vida 

Educação 

Física 

1 discente de 
cada curso, 
que curse a 
partir do 3.º 
semestre. 

Ricardo de 

Almeida 

 

Alison Douglas 

da Silva 

 

Eli Cristiano de 

Meneses  
Atividades 

presenciais 

Promover ações de 
educação em saúde 
aos usuários da ESF 
São Francisco e 
estreitar relação entre a 
Universidade e a 
comunidade, 
possibilitando ao aluno 
da graduação e pós-
graduação atuar de 
forma direta com essa 
população com vistas 
para a promoção de 
saúde e qualidade de 
vida para todos. Ações 
e práticas seguras com 
comportamento de vida 
mais ativo para manter 
a longevidade, ampliar 
o convívio social 
cuidando da saúde 
mental e práticas 
alimentares saudáveis 
com qualidade 
nutricional. Atenção por 
ciclos de vida: 
promoção em saúde 
bucal. 

Realização de ações de 
promoção, prevenção em 
saúde e orientação para 
avaliar práticas e 
comportamentos saudáveis 
em todas as idades. 
Encontros interativos e lúdicos 
para um melhor convívio 
social; ação educativa coma 
bem e viva melhor por meios 

de práticas alimentares 
saudáveis sob orientação 
nutricional e a importância da 
horta terapia para uma melhor 
qualidade de vida física e 
mental; grupos educativos 
sobre respire bem e viva 
melhor com foco na mudança 
de comportamentos em 
relação ao tabagismo e ações 
sobre a importância da 
atividade física e suas práticas 
posturais. Medidas de 
promoção da saúde bucal por 
ciclos de vida, com 
atendimento individual na 
unidade de saúde, visita 
domiciliar, ações educativas e 
grupos. 

https://forms.gle/

yPBAqpke7iQTU

GSK9 

4/4 a 28/6 

Segunda e 
terça-feira, 
das 14h às 
16h 

Prof. 

Coordenador: 60 

horas  

 

Prof. 

Participante: 60 

horas  

 

Estudante 

Participante: 60 

horas 

Fisioterapia 

Medicina 

Odontologia 

Mais 3 
discentes do 
curso de 
Odontologia, 
cursando a 
partir do 7.º 

semestre, 
sendo 1 
discente por 
período. 

Luis Eduardo 

Teixeira da Silva 

Terça-feira, 
das 9h às 
11h 
 
Quarta-feira 
das 9h às 
11h 
 
Sexta-feira 
das 9h às 
11h 

  



  

 

 

 

PROJETO CURSO 
ESTUDANTES/

SEM. 
DOCENTE 

RESPONSÁVEL 
ATUAÇÃO OBJETIVO 

ATIVIDADES 
REALIZADAS 

LINK INSCRIÇÃO 
PERÍODO DE 
ATIVIDADES 

HORÁRIO CERTIFICADO 

2 – Projeto 

de 

Extensão 

Saúde do 

Escolar 

Biomedicina 

1 discente 

de cada 

curso, que 

curse a partir 

do 4.º 

semestre 

Ricardo de 

Almeida 

 

Luís Eduardo 

Teixeira da Silva 

Atividades 

presenciais 

Realizar ações de 

promoção da saúde 

reforçando a prevenção de 

agravos à saúde, bem como 

fortalecer a relação entre as 

redes públicas de saúde e 

de educação, contribuindo 

para a construção de 

sistema de atenção social 

com foco na promoção da 

cidadania e nos direitos 

humanos. 

Realizar visitas 

para desenvolver 

atividades de 

educação, 

promoção e 

avaliação em 

saúde por meio de 

palestras, oficinas 

e atividades 

lúdicas. 

https://forms.gle/yPB

Aqpke7iQTUGSK9 
4/4 a 28/6 

Terça-feira, 

das 9h às 11h, 

e sexta-feira, 

das 14h às 

16h 

Prof. 

Coordenador: 

50 horas  

 

Prof. 

Participante: 

50 horas  

 

Estudante 

Participante: 

50 horas 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 
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