
  

EDITAL DC/BP 47/2022 
 
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
ESTUDANTES PARA OS PROJETOS DE 
EXTENSÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA 
COMUNIDADE ESF DA UNIVERSIDADE SÃO 
FRANCISCO. 
 
 

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. 1.º Ficam abertas, no período de 5 a 9 de setembro de 2022, as inscrições para os Projetos 

de Extensão desenvolvidos no PROGRAMA DE EXTENSÃO SAÚDE NA COMUNIDADE, ESF-

USF, intitulados: “Saúde e Vida” e “Saúde do Escolar”, cujo objetivo é capacitar os estudantes 

participantes para as atividades propostas em cada projeto, possibilitando o contato com a realidade 

social da comunidade nos diferentes campos de atuação profissional, permitindo um processo 

contínuo de construção de conhecimento por meio de ações interprofissionais, com a experiência e 

vivência do trabalho em equipe e projeto terapêutico singular, despertando, dessa forma, a 

comunidade para a necessidade de esforços conjuntos que visem à garantia de acesso do cidadão 

aos bens e serviços, com inclusão e responsabilidade social, orientado pelos princípios norteadores 

da extensão comunitária.  
 

§ 1.º Serão disponibilizadas vagas para estudantes matriculados nos cursos de Biomedicina, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Odontologia e 

Psicologia da Universidade São Francisco – USF cursando a partir do 3.º semestre para participar 

do projeto extensão em caráter voluntário. 
 

§ 2.º As inscrições deverão ser realizadas no período de 5 a 9 de setembro de 2022, 

pelo l ink: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwy5pEGv8LsljffgYbF5slmQ1-

Pl2GuE3TCTPR0pAuZHOzyw/viewform?usp=sf_link. 
 

§ 3.º Os estudantes selecionados deverão cumprir 2 horas semanais de dedicação, de acordo com 

as datas e horários dos projetos que constam em anexo, a serem estabelecidos pelos professores 

envolvidos, devendo ter frequência mínima de 75% para obtenção do certificado.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwy5pEGv8LsljffgYbF5slmQ1-Pl2GuE3TCTPR0pAuZHOzyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwy5pEGv8LsljffgYbF5slmQ1-Pl2GuE3TCTPR0pAuZHOzyw/viewform?usp=sf_link


  

Art. 2.º A seleção do ingresso será realizada por meio da análise do formulário de inscrição 

seguida de entrevista com os docentes responsáveis pelos projetos de extensão, sendo ambas as 

etapas eliminatórias.  
 

§ 1.º A entrevista ocorrerá de forma individual, com duração de 30 minutos por estudante, no período 

de 12 a 14 de setembro de 2022, o qual receberá por e-mail (que foi inserido no ato da inscrição) a 

confirmação de dia, horário e local.  
 

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

será aberto para preenchimento das vagas. 

 

Art. 3.º O resultado do processo seletivo será divulgado por e-mail ao estudante no dia 17 de 

setembro de 2022.  
 

Parágrafo único. O projeto de extensão terá início em 20 de setembro de 2022 e término previsto 

para 20 de dezembro de 2022. 

 

Art. 4.º Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de projeto. 

 

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, 2 de setembro de 2022. 

 
 

Patrícia Teixeira Costa 
Diretora de Câmpus – Bragança Paulista 

 



  
Anexo ao Edital DC/BP 47/2022 
 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 5 a 9 de setembro de 2022 

PERÍODO DE ENTREVISTAS E SELEÇÃO: A seleção será realizada de 12 a 14 de setembro de 2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20 de setembro de 2022 

FINAL DAS ATIVIDADES: 20 de dezembro de 2022 

Tempo de atividade extensão a ser cumprida pelo estudante nos dias determinados: 2 horas 

Projeto Curso 
Estudante / 

Sem. 
Docente 

Responsável Atuação Objetivo Atividades realizadas  Período de 
atividade Horário Certificado 

1 –  
Projeto de 
Extensão 
“Saúde e 

Vida” 

Biomedicina 

Curso de 
Nutrição: 6 
discentes 
que 
estejam 
cursando a 
partir do 
3.º 
semestre; 
 
Demais 
cursos: 3 
discentes 
de  cada 
curso, que 
estejam 
cursando a 
partir do 
3.º 
semestre. 

Prof. 
Coordenador: 
Regiane 
Aparecida 
Jacomini  
 
Profs. 
Participantes: 
a) Alison 
Douglas da 
Silva 
 
b) Eli 
Cristiano de 
Meneses 
 
c) Débora 
Milara de 
Toledo 
Teixeira 

Atividade 
presencial 

Realizar ações de 
educação em saúde 
aos usuários da 
ESF São Francisco 
de Assis, 
possibilitando aos 
estudantes dos 
cursos de graduação 
em saúde atuarem 
diretamente frente às 
fragilidades da 
população adscrita, 
por meio do trabalho 
de promoção à 
saúde, estímulo ao 
convívio social, 
cuidado com a 
saúde mental, as 
práticas alimentares 
saudáveis, saúde 
bucal, o 
desenvolvimento 
infantil, para a 
satisfatória qualidade 
de vida em todos os 
ciclos de vida. 

Ações de promoção, prevenção e 
educação em saúde a partir do 
conhecimento do território e fragilidades 
da população adscrita, visando 
identificar, avaliar e propiciar qualidade 
de vida por meio de práticas e 
comportamentos saudáveis em todas as 
idades.  
- a) “Conhecendo os alimentos e a 
Hortaterapia” – ação educativa que visa 
trabalhar e conscientizar as práticas 
alimentares saudáveis, sob orientação 
nutricional, frente as variadas condições 
clínicas, assim como os benefícios dos 
alimentos e especiarias na qualidade de 
vida física e mental;  
- b) “Respire bem e Viva melhor” – 
educação em saúde que tem como foco o 
tabagismo e seus fatores relacionados, 
condicionantes, comportamentais do 
usuário, envolvendo ações para a 
importância da atividade física e práticas 
posturais, de  promoção à saúde bucal por 
ciclos de vida, por meio de grupos de 
orientação, atendimento individual na 
unidade de saúde e visita  domiciliar. 
- c) “Movimento Kids – Ballet” – aula de 
balé para crianças na faixa etária de cinco 
a oito anos de idade, a fim de promover a 
inclusão social, o desenvolvimento infantil 
psicomotor, socioafetivo, das atividades 
cognitivas, formas de expressão, 
concentração, respeito, disciplina, 
autoconfiança, além de inserir uma 
consciência de socialização, integração e 
cooperação. 
 

 

20/9 a 20/12 

a) Segunda-
feira: 
14h às 16h 
 
b) Terça-feira: 
14h às 16h 
 
c) Quarta-
feira: 
10h às 11h e 
14h às 15h 

Prof. 
Coordenador: 
26 horas  
 
Prof. 
Participante: 
26   horas  
 
Estudante 
Participante: 
26   horas 

Educação  

Física  

Enfermagem 

Farmácia 

 

 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia  



  

 

Projeto Curso 
Estudante / 

Sem. 
Docente 

Responsável Atuação Objetivo 
Atividades 
Realizadas 

Período de 
atividade Horário Certificado 

2 – 
Projeto  e 
Extensão 
“Saúde 
do 
Escolar” 

Biomedicina 

3 discentes 

de cada 

curso, que 

estejam 

cursando a 

partir   do 3.º 

semestre. 

Regiane Aparecida 
Jacomini 

Atividade 
presencial 

Desenvolver ações entre 
as redes públicas de 
saúde e de educação, 
contribuindo para a 
construção de um sistema 
de atenção social com 
foco na promoção da 
cidadania e nos direitos 
humanos, na promoção da 
saúde e prevenção de 
agravos à saúde. 

Ações para o 
desenvolvimento 
da promoção, 
prevenção e 
educação em 
saúde por meio  
de palestras, 
oficinas e 
atividades lúdicas. 

20/9 a 20/12 

Terça-feira 

14h às 16h 

 

Quarta-feira 

14h às 16h 

Prof. 
Coordenador: 
26 horas 

 
Prof. 
Participante: 
26 horas 

 
Estudante 
Participante: 
26 horas 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia 
 


	EDITAL DC/BP 47/2022
	E D I T A L


		2022-09-06T21:13:21+0000




